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I. AZ EMBERI ER FORRÁSOK MINISZTÉRIUMA, ILLETVE A KULTÚRÁÉRT 

FELEL S ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. ÉVI SZAKPOLITIKAI CÉLJAIHOZ 

KAPCSOLÓDÓ INTÉZMÉNYI PROGRAMOK RÖVID SZÖVEGES 

BEMUTATÁSA 

 

Intézményünk, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér beszámolója tükrözi 
azon tevékenységek megvalósulását, amelyek hozzájárultak a Szakmapolitikai célok 
megvalósulásához. A kulturális értékekhez való hozzáférés növelése a helyismereti tárgyú 
könyvtári dokumentumok további, jelent!s mérték" digitalizációjának formájában, igen nagy 
számú rendezvények szervezésének során, valamint a KSZR-könyvtárak infrastrukturális és 
humán er!forrás fejlesztési munkájában nyilvánult meg. A digitális szolgáltatások 
országhatáron túlmutató jelent!ségét mutatja az EUROPENA-ba történt feltöltéseink nagy 
száma, és gyakorlata. 
 

A közösségfejleszt! tevékenységünk során új és újabb lehet!ségeket kerestünk a 
hagyományos könyvtárhaszálói körön túli közösségek megszólítására, a Baross u. 4. sz. alatti 
Kisfaludy Károly Könyvtárban �nappali stílusú� olvasótermet rendeztünk be, figyelemmel 
arra, hogy a helybenhaszálati szokások más méret" és hangulatú tereket igényelnek. Az 
átalakítással rendezvény és konferencia teret is teremtettünk, amely els!sorban a helyi civil 
közösségek és ismeretterjeszt! rendezvények otthona lett. 
 

A települési könyvtárakat támogattuk berendezés-fejlesztési NKA-pályázataik 
megtervezésében, szakszer" bels!építészeti, berendezés-tervezési, árkalkulációs segítséget 
nyújtva számukra. A pályázaton nem nyert KSZR-könyvtárak számára KSZR-forrásból 
lehet!vé tettük a tervezett fejlesztések megvalósítását, egyúttal az állományrevízió igen 
komoly támogatását is biztosítva. 
 

A Szakmapolitikai célok részletes megvalósulását jelen beszámoló szakmai tagolásának 
megfelel! helyeken mutatjuk be. 
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SZERVEZETI!KÉRDÉSEK: 

 

2015. végére az intézmény vezetése több, fontos szervezeti változtatást határozott el. Ezek 

megvalósítása a 2016-os SZMSZ-módosítás során kerül sor. A szervezeti átalakítás célja az 
intézményi önértékelési folyamat során feltárt szervezeti gyengeségek orvosolását célozzák, 
az intézményi, bels! információáramlás gördülékenyebbé tételével. Ennek részleteit a 2016-os 

munkaterv tartalmazza. 

 

  

  

  

2014.!tény 2015. terv 
2015.!évi!
tény 

Engedélyezett szakmai összlétszám (f!, töredék is lehet) 76 89 89,25 
Ebb!l vezet! vagy magasabb vezet! (f!, töredék is lehet) 10 12 14 

Könyvtáros 

munkakörben 
foglalkoztatottak 

Könyvtáros 
szakképesítéssel 

összesen 61 67 60,25 
átszámítva teljes munkaid!re 61 67 60,25 

Egyéb  összesen 9 9 9 
átszámítva teljes munkaid!re 9 9 9 

Mindösszesen 
összesen  70 76 69,25 
átszámítva teljes munkaid!re 70 76 69,25 

az Egyébb!l 
fels!fokú 

összesen   3 
átszámítva teljes munkaid!re   3 

Egyéb alkalmazott 5 13 20 
Önkéntesek száma  0 0 0 
Közfoglalkoztatottak száma 1 1 1 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok száma/megye) 

 

0,000135 0,000140 0,000133 
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II. SZAKMAI!M"KÖDÉS: 

 

 

1) Alapító!okiratban!megfogalmazott!feladatok!teljesülése  
 

Intézményünkben 2015. február 12-én szakfelügyeleti vizsgálat volt, a vizsgálatot Dr. 
Pallósiné Toldi Márta végezte. A vizsgálat megállapításai a következ!k: 
 

�A nyilvános könyvtárak jegyzékén 0825584-Gy számon szerepl! megyei könyvtár az elmúlt 
években nagy változáson esett át. A korábbi megyei és városi könyvtár összeolvadásával 
létrejött intézmény ma többfunkciós,! közkönyvtári! feladatain! kívül!m#vel$dési! házat! is!
üzemeltet,! és közread egy, a megyei könyvtári szférában egyedülállónak! tekinthet$!
kulturális! internetes!magazint.! (Gy!ri Szalon) Ez utóbbi tevékenységével a legkorszer"bb 
módon egészíti ki magas színvonalon m"vel helytörténeti tevékenységét, amelynek 
hagyományosan is jellemz!je volt a kiterjedt gy"jtés, színvonalas feltárás, bibliografizálás, a 
tudományos tevékenység eredményeinek nyomtatott (könyvkiadás) vagy elektronikus 
formában (Kisalföldi Tudástár �  

http://kitud.kkmk.hu/web/guest;jsessionid=426BA764035879D6F3625DE7D18B2D95 ) való 
közreadása. A Gy!ri Szalon a jelent dokumentálja, amely a majdani helytörténeti kutatás 
megkerülhetetlen forrása lesz. (http://www.gyoriszalon.hu/) 

 

A! két! könyvtár! összeolvadása! egyértelm#en! sikeres, amellyel a könyvtárhasználók 
gazdagodtak. A szervezeti és könyvtár-technológiai egységesítés nem könny" feladatát 
eredményesen oldotta meg a menedzsment, melyhez megkapták az önkormányzati támogatást 
is. A jelenlegi struktúrában meghatározó szerepet játszó két épület funkcióit, szolgáltatási 
körét (Központi Könyvtár, Kisfaludy Könyvtár) téri és megközelíthet!ségi feltételeit szem 
el!tt tartva véglegesítették. Tekintettel voltak a korábban kialakult könyvtárlátogatási 
szokásokra. Az utóbbi években bels! átalakítások, bútorzat- és feliratcserék sorát hajtották 
végre, melynek köszönhet!en mindkét épület adottságait maximálisan kihasználták a 
szolgáltatások igényes nyújtására. A jól karban tartott, rendezett állomány (több mint 687 
ezer) esztétikus enteri!rben érhet! el, egyetlen kivétel a Gyermekkönyvtár. Zsúfoltságán 
enyhíthetne az állomány alapos selejtezése addig is, amíg a vezetés által tervezett, a város 
terveiben szerepl! fejlesztés megvalósulhat. Oktatás és közösségi rendezvények számára 
önálló, jól felszerelt helyiségek állnak rendelkezésre. Alkalmazott IT-technológiája, 
eszközrendszere a digitalizálás er!teljes felgyorsítását szolgálja. (Települési monográfiák, 
községi újságok, képeslapok. Mikrofilmek képként helyben használhatók, de tervezik az 
online szolgáltatást is, stb.) 
 

http://katalogus.kkmk.hu/jadox/portal/;jsessionid=5D8E527DDDA25A9196C040551A0A0A

94  

 

A 2013-tól érvényes stratégiai tervük három csomópontot emel ki: 
 

1. A kommunikáció fejlesztését, amely f!ként és aktuálisan a korábbi egyedi honlapok 
összeillesztését és az adatbázisok egyesítését célozta és folyamatban van, de remélhet!leg a 
honlapon elérhet! közérdek" információk b!vítését is eredményezi majd (pl. munkatervek, 

beszámolók). 
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2. A helyismereti szolgáltatások fejlesztését, amelyben máris jelent!s eredményeket értek el. 
(Ld. Tudástár WIKI) 
 

3. A KSZR feladatok min!ségi végrehajtását. 
 

A honlapon (http://gyorikonyvtar.hu) keresztül elérhet! tartalomszolgáltatás gazdag és 
igényes (honismereti vonatkozású szócikkek témákról (252) és személyekr!l (156) a 
Tudástárban, közös katalógus MTA RKK szakspecifikus, és a Fórum Kisebbségkutató 
Intézet/Somorja könyvtárával). A könyvtár valamennyi virtuális szolgáltatása szabadon 
hozzáférhet!, ezek beépítése a Könyvtárhasználati Szabályzatba teljessé tehetné az 
érdekl!d!k számára a megyei könyvtár gazdag szolgáltatási rendszerét. 
 

A könyvtár!alapító!okirata,!szervezeti!és!m#ködési!szabályzata!tárgy- és!jogszer#en!írja 
le a nyilvános könyvtár m"ködését. A munkaköri leírások megfelel!ek. Gy"jt!köri 
szabályzata is a megyei és a városi könyvtár összevonása után készült, aktuális. Elvi 
alapvetése a kulturális törvény, továbbá az IFLA/UNESCO közkönyvtári nyilatkozata. Elemzi 
a társadalmi környezetet, vázolja a potenciális használók körét. Tartalmilag minden 
tekintetben követi a szakmai protokollt, tartalmi útmutatása igen részletes. Az épületi 
adottságok figyelembe vételével, az egyes szolgáltató helyek funkciójának, várható 
igénybevételének figyelembe vételével rendelkezik a gy"jtés szempontjairól. E tudatos 
szemléletmód legpregnánsabb példái a különgy"jtemények, kiváltképpen a Helyismereti 
alapgy"jtemény (Kisfaludy Könyvtár) és a Helyismereti kézikönyvtár (Központi Könyvtár). 
Külön fejezet taglalja a KSZR gy"jtemény gyarapítását. 
 

A tevékenységet TQM alapvetés" Min!ségi kézikönyv is segíti, az audit munkacsoport 
tevékenysége dokumentált, ahogy a 2011-es átalakításhoz kapcsolódó közvélemény kutatás és 
a KSZR felmérés (igény- és elégedettségvizsgálat) ugyancsak. 
 

A vizsgált intézmény minden tekintetben kiválóan megfelel a nyilvános könyvtár és a megyei 
könyvtári funkciók követelményének. A honismeret-helytörténet vonatkozásában 
szakkönyvtári mélység" tevékenységet folytat, tudományos teljesítményének közzététele 
mintaszer". 
 

A nyilvános könyvtárak jegyzékén való szerepléséhez semmi kétség sem fér, s!t, az Országos 
Dokumentum-ellátási Rendszer és a hazai közkönyvtári hálózat teljesít!képes, meghatározó 
szolgáltató intézménye.� 

 

Az Alapító okiratban megfogalmazott feladatok teljesülését a beszámoló egyes tematikus 
részei ismertetik. 
 

 

2) Intézményi!terek!/!épületek!infrastrukturális!fejlesztési!tervek!bemutatása! 
 

Az épület tereinek újragondolása során merült fel, hogy az els! emeleten egy korábban iroda 
funkcióját betölt! helyiségben alakítsuk ki a folyóiratolvasó termet. A helyiség felújítása � 

elektromos hálózat, melegburkolat � után a térbe a funkciónak megfelel! új bútorzat (asztalok 
és fotelek) és kiegészít! elemek (függönyök, olvasólámpák, fotók) kerültek. A szolgáltatás 
így arra az emeletre került, ahol a könyvkölcsönzést és az internet szolgáltatást is igénybe 
vehetik a könyvtárlátogatók.  Ezzel lehet!vé vált, hogy akik korábban csak a fenti 
szolgáltatások miatt jártak az els! emeleti szolgáltató térbe, azok most kedvet kaphassanak az 
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újságolvasáshoz is. Az id!szaki kiadványokat szeptembert!l olvashatják az új, 20 fér!helyes 
barátságos folyóiratolvasó teremben a látogatóink. A környezet elnyerte olvasóink tetszését, s 
növekedett e dokumentumtípus használata. Az id!szaki kiadványok választéka is b!vült, a 
múlt évben 512 (455 magyar nyelv", 57 idegen nyelv") folyóiratból állt. Az új folyóirataink 
népszer"vé váltak olvasóink körében. 
 

A Herman Ottó utcai Központi épületben korábban képz!m"vészeti galéria is m"ködött, 140 
nm-es alapterülettel. Több éves el!készít! munka után helyismereti jelleg" állandó kiállítást 
hoztunk létra a Fenntartó pénzügyi támogatásával: 2016. február 19-én megnyílt a Gy!r az 
olimpiákon cím" állandó kiállításunk. 
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3) Megvalósult infrastrukturális!fejlesztések,!pályázatok,!felújítási!feladatok 

 

1. 2015. június els! hetében történt, a Kisfaludy Károly Könyvtár bejárati ajtajának teljes kör" 
felújítása. A Kisfaludy Károly Könyvtár m"emlékvédelmi felügyelet alatt áll, ezért 
kizárólagosan olyan szakember végezhette el a munkát, aki ilyen engedéllyel rendelkezik, 
továbbá a m"emlékvédelem engedélye volt szükséges hozzá. 
 

2. Jelent!s átalakítás történt a Kisfaludy Károly Könyvtárban a 2. emeleti olvasóterem 1. 

emeletre történ! áthelyezésével. Ahhoz, hogy a mai modern kornak megfelel! új folyóirat 
olvasó terem kialakulhatott nagyon sok szakember összehangolt munkájára volt szükség. 
A villanyszerelés volt az els! munkafázis melyet 2015. júniusában kezdtünk és folyamatosan 
a munka befejezéséig tartott. Megújult a teljes villamos hálózat, új számítógépes hálózat 
kiépítésére került sor, új konnektorok, villanykapcsolók, illetve a kornak megfelel! világítás 
került kiépítésre. 
A második munkafázis a régi kopott, helyenként kitöredezett parketta felszedése volt. Helyére 
új laminált lap került. 
A harmadik munkafázis az új tér kifestése volt. 
Az új folyóirat olvasó terem végs! képét a bútorok elhelyezése tette teljessé. Az olvasók 
kényelmét szolgáló fotelok, kanapék kerültek elhelyezésre, továbbá folyóirat szekrények, 
komódok, sz!nyegek, függönyök szépítik a teret. 
 

3. A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér József Attila M"vel!dési házában 
2015. évben sor került a teljes vizesblokk felújítására. 

 

4. A Rákóczi Ferenc utcában található Kötészeti m"helyünkben a f"tés egy régi korszer"tlen 
gázkazánnal történt, ennek cseréje 2015. augusztus 28-án megtörtént. Az új kazán a mai 
szabványoknak megfelel! technológiával rendelkezik. 
 

 

3.1 Jelent$sebb!eszközbeszerzések 
 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjárm"    

ebb!l személygépkocsi    

Számítógép 5 824 401 1 laptop, 

4 db gép 

ebb!l olvasói 0   

ebb!l szerver 0   

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 
megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

1 586 892 1 NAS 5 db 

4TB 

IKR fejlesztés    

egyéb:���.. 1 926 908 projektor 4 

db, 2 db 

LED TV 

1 926 908 

Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  15 162 771  
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3.2 Pályázatok,!projektek 
 

Hazai pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert 

összeg 

(Ft-ban) 

Felel!s Indulás ideje Befejezés 
ideje 

A Dr. Kovács Pál 
Megyei Könyvtár és 
Közösségi Tér saját 
dokumentumainak 

kötése újra kötése, 
valamint 

eszközbeszerzés 

656 000.- 556 000.- Simonné 
Tatai Márta 

2015. 04. 15.  2016. 01. 

31. 

3808/134. számú 
NKA pályázat  
A XV. Gy!ri 
Könyvszalon 
programsorozata 

megrendezésére, 
Köztünk él! irodalom 
címmel. 

4 000 000.- 1 000 

000.- 

F. Sipos 

Bea 

(szakmai) 

és Tatai 
Márta 
(gazdasági) 

2015. 11. 05. 2015. 11. 

08. 

Nagy Könyvtári 
Show - Országos 
Könyvtári Napok 
megrendezésére 
Gy!r-Moson-Sopron 

megyében 

1 650 335.- 1 500 

000.- 

Máj 
Szabolcsné 

(szakmai), 

Simonné 
Tatai Márta 

(gazdasági) 

2015. 10. 05. 2015. 10. 

11. 

3437/317. számú 
NKA-pályázat 
könyvkiadásra 

(Könyvkiadás 
Kollégiuma) 
 

500.000 Ft 

 

400.000 Ft 

 

Dr. Horváth 
Sándor 
Domonkos 

áthúzódó 
pályázat, 2016-

os 

megvalósítással 
 

 

 

A 3808/134. számú NKA pályázat a XV. Gy!ri Könyvszalon megszervezésére és 
lebonyolítására, ennek keretében Köztünk él! irodalom címmel kiemelt irodalmi 
programsorozat megvalósítására. (Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma) 
Megpályázott összeg: 4.000.000 Ft 
Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft 

A megvalósítás id!tartama: 2015. november 5. és november 8. között 
A pályázattal a lezárulást követ!en, 2016. január 6-án elszámoltunk az NKA felé. 
 

Az Nemzeti Kulturális Alap támogatásaképpen rendelkezésünkre álló összegb!l számos 
produkciót tudtunk beilleszteni a Könyvszalon programjába, melyek a színház 
nagyszínpadán, a Kisfaludy Teremben, a Kisfaludy Könyvtárban, illetve a József Attila 
M"vel!dési Házban kerültek bemutatásra. Ezek részben a Köztünk él! irodalom cím" 
irodalmi programsorozatba illeszkedtek bele. 

 

A támogatást a következ! el!adásokra fordítottuk: 
- Egy regény születése � író-olvasó találkozó Nógrádi Gergellyel 
- A bor és a lányka �Szarka Gyula (Ghymes) el!adóestje 
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- Igazi h!sök � Nyáry Krisztián könyvbemutatója 

- Tizenöt zsoltár � Sebestyén Márta, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos koncertje 

- A bor filozófiája � Rátóti Zoltán és Huzella Péter el!adóestje 

- Én vagyok a kedvenc állatom � Dolák-Saly Róbert könyvbemutatója 

- Szeretettel � Szvorák Katalin és Kudlik Júlia m"sora 

 

3437/317. számú NKA-pályázat könyvkiadásra (Könyvkiadás Kollégiuma). A pályázott m": 
Horváth Sándor Domonkos: A gy!ri és a soproni ügyvédi kamara története 1875-2015  

Megpályázott összeg: 500.000 Ft 
Elnyert támogatás:  400.000 Ft 
Megvalósítás: 2016. június 30-ig. 

Példányszám: 500 db 

Formátum/méret: 115x165 mm 

 

 

Tájékoztatószolgálat,!tájékoztató!eszközök 

 

2015-ben a Központi Könyvtárban 15 030 olyan látogató járt, akik csak helyben használat 
céljából vették igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, azaz egyik!jük sem beiratkozott olvasó, 
közülük 6 079-en a feln!tt olvasószolgálatban, 8 951-en a Gyermekkönyvtárban voltak. A 
Kisfaludy Károly Könyvtárban összesen 16 416 helyben használó látogató járt, az 
olvasószolgálatban és az olvasóteremben 16 112, a Hangtárban 304. Tájékozódás, 
információkérés, helyben olvasás, helyismereti gy"jtemény használata, wifi használat miatt 
keresték fel a könyvtárat.  
Természetesen az olvasójeggyel rendelkez! beiratkozott olvasók is igénybe vették a helyben 
használati lehet!séget. A Központi Könyvtár feln!tt részlegében 39 009, a 

Gyermekkönyvtárban 1 784, a Kisfaludy Károly Könyvtár Olvasószolgálatában 21 450, az 
olvasóteremben 32 128, a Hangtárban 2 650 dokumentumot használtak helyben, összesen 97 
021 db dokumentumot. 

Könyveket, kézikönyveket, folyóiratokat használtak, a hangtárban zenei felvételeket 
hallgattak. A Gyermekkönyvtárba látogató családok a könyvnézegetésen kívül a b!vül! 
társasjáték kínálatunkat is maximálisan kihasználták, hisz sokan keresik fel könyvtárunkat 
azért is, hogy együtt játsszanak gyermekükkel.  
A Kisfaludy Könyvtárban az id!szaki kiadványokat szeptembert!l az els! emeleti 
folyóiratolvasó teremben olvashatják a látogatóink. Az új, 20 fér!helyes barátságos környezet 
elnyerte olvasóink tetszését, s növekedett e dokumentumtípus használata.  Az id!szaki 
kiadványok választéka is b!vült és az új folyóirataink népszer"vé váltak olvasóink körében. 
Legnépszer"bbek a napilapok, hetilapok és a szórakoztató magazinok, a szakfolyóiratok 
olvasása csökkent, ennek oka az online archívumok elérhet!ségében kereshet!. Az internet 
rohamos elterjedésével csökken! tendenciát mutat a kézikönyvek használata. Jellemz!en 
szaklexikonokat, nyelvi szótárakat és monográfiákat keresnek. 
A Gyermekkönyvtárban próbáljuk ösztönözni a gyerekeket a nyomtatott dokumentumok 

használatára az évente három alkalommal megjelen! pályázati füzetünkkel is. Általában 
évfordulókhoz kapcsolódó témákat választunk és igyekszünk annak gyermekkönyvtári 
irodalmára felhívni a figyelmet. 
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Tájékoztatás, referensz kérdések: 
 

Az Olvasószolgálati Osztály munkatársai � becslésük szerint � 23 350 referensz kérdést 
oldottak meg 2015-ben. A Központi Könyvtárban 6 190-et, a Kisfaludy Károly Könyvtárban 
17 160-at. A technikai referensz a legjellemz!bb. A legtöbb olvasó konkrét könyvet, 
könyvlisták példányait keresi vagy egy adott témában kér eligazítást. A gyermekolvasók 
esetében gyakori az egy témában való könyvajánlás. Iskolai gy"jt!munkához - szinte minden 

tantárgyhoz - kerestek könyveket a Gyermekkönyvtárban: történelem (ókor, középkori várak, 

magyar királyok, királyn!k, törökkor), természettudományok (iskolai kísérletek, állatok, 
gyógynövények), egyes országok földrajza, matematika (Zrínyi Ilona matematika verseny), 
magyar nyelv- és irodalom (nyelvtani gyakorlók - kompetenciafejlesztés). 1. osztályosoknak 
az olvasási készség fejlesztése céljából nagybet"s, szótagoló olvasmányokat, mesemondó és 
versmondó versenyekhez irodalmat ajánlottak a gyermekkönyvtárosok. Óvodai csoportoknak 
mesekönyv ajánló készült.  
A pályázati füzetekhez kapcsolódóan Kipling, a folyóiratok témaköréhez illetve a nyári 
hónapokra olvasmányajánló készült. Egy-egy évszakban megn! a kereslet az ünnepekhez 
(farsang, anyák napja, karácsony, húsvét, stb.) kapcsolódó szépirodalmi és szakirodalmi 
m"vek iránt. Weboldalunk Leckeinfo menüjében az el!z! évhez hasonlóan házi feladattal 
kapcsolatos kérdésre is válaszoltunk, mint ahogy az online tájékoztatás lehet!ségével is éltek 
a felhasználók. A korábbiakhoz képest elenyész! - középiskolások esetében - a kötelez! 
irodalmak elemzésének keresése.  
A feln!tt olvasók közül sokan keresnek szakdolgozathoz, beadandó dolgozathoz 
szakirodalmat. F!leg a gyors tájékoztatás a jellemz!, azonnal szeretnének hozzájutni a 
szakirodalomhoz. Az online adatbázisok (Jogtár, Céginfo, Arcanum Digitális Tudománytár, 
PRESSDOK, MATARKA, EPA, Humanus, SzocioWeb, a FSZEK más adatbázisai, 
Pedagógiai adatbázis stb.) megkönnyítik a tájékoztatást és az olvasónak a tájékozódást. 
Ugyanígy az OPAC-unk is hozzásegíti az olvasókat, hogy otthon tájékozódjanak a könyvtár 
állományában, így sokan azt használva már a konkrét információ birtokában jönnek és keresik 
az egyes dokumentumokat.  A könyvtár honlapján RSS-ek formájában tájékozódhatnak az új 
könyvek, az új hangoskönyvek, az új DVD-k és új CD-k iránt érdekl!d!k. 
 

Irodalomszolgáltatás: 
Irodalomkutatások száma 20 db volt összesen 2015-ben. Az irodalomkutatások száma 
csökken, gyorsan kérik, egyik napról a másikra. Sokan e-mailen vagy telefonon kérik, nincs 

meg mindig a személyes kontaktus. F!leg friss szakirodalmat kérnek, s gyakran 
megelégszenek az adatbázisokból lekérdezett gyors találati listával. Az adatbázisok 
használatát megmutatjuk az olvasónknak, s ha nincs idejük egy irodalomkutatás elkészültét 

kivárni, akkor otthon maguk is tudnak tájékozódni. 
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Az el!z! évi irodalomkutatások listája: 
 

Központi Könyvtárban Kisfaludy Károly Könyvtárban 

Gazdasági ismeretek oktatása Aktív turizmus lehet!ségei egy kistelepülésen 

Gyermekszegénység Magyarországon Étkezési szokások, nemzeti konyhák a 
keresztény, zsidó és az iszlám vallás tükrében 

Gy!r � 1956. Az iskola társadalmi környezete 

Kisgyermekek pszichoszexuális fejl!dése Marcus Vipsanius Agrippa 

Óvodai kommunikáció Pablo Picasso oktatói módszere 

Pannonhalmi borvidék A probiotikumok 

Paget János munkássága Súlyos fokban látássérült diákok lelki 
egészségének vizsgálata 

Pénzügyi kultúra, pénzügyi ismetetek oktatása A szél felszínformálása 

Szül!i szerepek változása a 21. században Tanulásmódszertan 

 Ungvári Tamás munkássága 

 Ügyfélkapcsolat-menedzsment 

 

Ezek mellett könyv, hangoskönyv, film-és zenei ajánlókat készítettünk Valentin napra, amik a 
honlapra is felkerültek. A gyermekek számára gyerekeknek szóló zenei felvételekb!l és 
hangoskönyvekb!l állítottunk össze ajánlót.  
Költészet napjára Verset mindenkinek# akció keretében verset kaptak ajándékba látogatóink, 
verses könyvekb!l és hangoskönyvekb!l állítottunk össze válogatást, nyárra pedig 
olvasmányajánlót készítettünk csajoknak, srácoknak, hölgyeknek és uraknak. Húsvétra és 
karácsonyra zenei, film-és hangoskönyv ajánlót állítottunk össze. Emellett a 
gyermekkönyvtárosok, a szaktájékoztatók és a hangtárosok is írtak rendszeresen könyv, zene- 

és filmajánlókat a honlapra.  
A gyermekkönyvtárosok könyvajánló dobozba gy"jtöttek a gyermekolvasók számára az 
életkori sajátosságaiknak megfelel! olvasmányokat. A szaktájékoztatói tevékenység mellett 
helyismereti vonatkozású sajtófigyelést is végeztünk, s b!vítettük adatbázisainkat is, így az 
Életrajzi Bibliográfiát és a Gy!ri életrajzi lexikon wiki változatát. 
 

Csoportos látogatások: 
2015-ben a Központi Könyvtár feln!tt olvasószolgálatában 4 csoport 93 f!, a Kisfaludy 
Károly Könyvtárban 19 csoport 434 f! vett részt könyvtárbemutató és könyvtárhasználati 
foglalkozáson, a Hangtárban 7 csoport 99 f!, a gyermekkönyvtárban pedig  71 csoport 1627 
f!. 
 

A Gyermekkönyvtárban az elmúlt évben 91 foglalkozást tartottunk 2186 f! részvételével, ami 
az el!z! évhez képest is növekedett. A csoportos foglalkozások látogatóinak összetételét 
tekintve többségében alsó tagozatos iskolás és óvodás csoportokról beszélhetünk. 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.  
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Töreky Zsuzsa zenepedagógus 4 alkalommal ovis kerekít! foglalkozást tartott és így 
lehet!ségünk 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 gy!ri és Gy!r környéki oktatási intézményekhez. A hagyományos, 
levél formátumú megkeresésen kívül személyes kapcsolatokat alakítottunk ki a környékbeli 
iskolák tanítóival és óvón!ivel. Foglalkozásaink kínálata honlapunkon is elérhet!, amelyet 
b!vítettünk a gyermekek számára érdekes témákkal figyelembe véve a pedagógusok igényeit 
is. Ennek köszönhet!en 2015-ben is emelkedett a könyvtári foglalkozások száma. A 
pedagógusok tanártársaik körében is szívesen ajánlották a tananyagot kiegészít! óráinkat. 
Különösen népszer" volt májusi rendezvénysorozatunk, az alsósok hónapja. Ennek keretében 
22 foglalkozást tartottak a gyermekkönyvtárosok. A visszajáró csoportjainkon kívül újak is 
érkeztek hozzánk. A sikereinkhez az is hozzájárult, hogy foglalkozásaink díjmentesek. 2015-

ben is a természettel (Madarak és fák napja, Vadon él! állatok) a népszokásokkal, jeles 
napokkal, ünnepekkel kapcsolatos foglalkozásaink (Húsvét, Márton nap) valamint a 
történelemmel kapcsolatos foglalkozások (Törökkor és Gy!r) voltak a legnépszer"bbek. Ezek 
száma az el!z! évhez képest is emelkedett. Tanulásban akadályozott diákok számára képzést 
tartottunk, ami a szövegértés fejlesztés, szövegalkotás szóban és írásban, szövegek 
értelmezése az olvasottak alapján, a kommunikációs képességek fejlesztése az egészség és 
egészséges életmód téma köré szervez!dött.  (8 f!) 5 alkalommal (15x45 perc) látogattak el 
könyvtárunkba. Célunk a szövegértésük fejlesztésén túl az volt, hogy olyan szövegekkel 
találkozzanak, amelyeket a kés!bbiek során is jól tudnak majd hasznosítani 
mindennapjaikban. 

 

Egyéni foglalkozások: 
Játszóházi foglalkozásainkra egyéni érdekl!d!ket vártunk. Az iskolai szünetekben 
ünnepekhez (Farsang, Húsvét, Halloween, Karácsony) kapcsolódóan igyekeztünk az igények 

el!zetes 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 lehet!séget 
teremtettünk a szabadid! hasznos eltöltéséhez, újabb barátságok születéséhez. Tapasztalataink 
felhasználásával alakítottuk foglalkozásaink témáját � parafából és papírból emlékeztet! tábla 
készítése, Angry Birds-ös kulcstartó készítése, tündérpálca készítése, textilfestés sablonnal, 
papírtáska díszítés, karköt! készítése kumihimo technikával -, ezért az el!z! évhez képest 
egyértelm" növekedés mutatkozott a részvételben. A nyári szünetben a Fekete István 
Általános Iskola 50 f!s napközis csoportja két héten keresztül napi rendszerességgel vett rész  
gyermekkönyvtári programokon. 
 

Versenyek, vetélked!k: 
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. 2015-ben 

a verseny témája: A 200 éve született Rómer Flóris öröksége. Bekapcsolódtunk az Internet 
Fiesta programsorozatába, Netre fel# A könyvnyomtatás története címmel. Egy héten 
keresztül naponta jelentek meg feladványok a gyermekkönyvtár honlapján fels!s tanulók 
részére. 8 évvel ezel!tt indítottuk útjára Hencidától Boncidáig cím" levelez!s mesevetélked! 
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sorozatunkat, amelyre 2015-ben 37 csapat jelentkezett. Hans Christian Andersen meséit 
dolgozták fel a vetélked! csapatok. A rendezvény híre a megyehatáron túlra is eljutott, ami a 
széleskör" népszer"sítésnek köszönhet! (Kisalföld, Gy!r+, gy!ri rádiók, honlap, facebook, 
levél iskoláknak és iskolai könyvtárosoknak, a tanítók közötti információ átadás). Az irodalmi 
m"fajok iránt fogékony és érdekl!d! gyerekeknek is lehet!séget adtunk tehetségük 
kibontakoztatására egyéni írásbeli, alkotói munkával. 
Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva El!készületben címmel pályázatot hirdettünk két 
korcsoportban általános iskolás tanulók részére. Egy kedvenc olvasmányuk folytatására 
vártunk ötleteket levél formában.  Az alsó tagozatos gyermekek számára Kipling (állat)világa, 
a nyári szünetre Vakáció, a könyvtári hétre Mi újság a nagyvilágban címmel készült pályázati 
füzet a Gyermekkönyvtárban.  
A Lengyel Alfréd Prezentációs vetélked! csapatai számára a helyismereti gy"jteményben 
felkészülési lehet!séget és segítséget biztosítottunk, valamint részt vettünk a vetélked! 
dönt!jén a zs"ri munkájában. A Molnár Vid Bertalan Közösségi Házzal és a Gy!r Plusz Tv-

vel közösen részt vettünk az Arrabona évszázadai cím" vetélked! sorozat és dönt! 
kérdéseinek összeállításában. A Kisfaludy Könyvtárban a könyvtári héten 2015. október 8-án 
�Ugrás a tudásba� címmel könyvtárhasználati vetélked!t tartottunk 6 csapat (24 f!) 
részvételével gy!ri általános és középiskolásoknak. Ez a vetélked! már közel 20 éve zajlik, 
mindig a Könyvtári Hét csütörtök délutánján. A könyvtár facebook oldalán és blogján 
Múltidéz! címmel hirdettünk játékot városismereti és helytörténeti témában. Két héten 
keresztül, minden nap egyedi fotókat, s hozzá kapcsolódóan kérdéseket tettünk fel a játékos 
kedv" érdekl!d!knek. Köztünk él! irodalom címmel irodalmi és m"vészeti fejtör!ket 
tartalmazó játékos kvízt állítottunk össze olvasóinknak. 
 

Könyvtári!szolgáltatások!és!a!m#ködtetésükhöz!szükséges!infrastruktúra 
 

Nyitva tartás: 
Az Olvasószolgálati Osztály két épületben a Herman O. utcai Központi Könyvtárban és a 
Baross úti Kisfaludy Károly Könyvtárban fogadta látogatóit. A Központi Könyvtárban kedd 
kivételével hétf!t!l péntekig 9-t!l 19 óráig, szombaton 9-t!l 16 óráig, a Gyermekkönyvtárban 
kedd kivételével hétf!t!l péntekig 10-t!l 18 óráig, szombaton 9-t!l 12 óráig, a Kisfaludy 
Károly Könyvtár részlegeiben hétf!n, szerdán, csütörtökön és pénteken 9-t!l 19 óráig, kedden 
13-tól 19 óráig, szombaton 9-t!l 13 óráig vártuk a látogatókat. Júliusban és augusztusban a 
szombati nyitva tartás szünetelt. A heti nyitva tartási id! így a Központi Könyvtár feln!tt 
olvasószolgálatában 47 óra, a Gyermekkönyvtárban 35 óra, a Kisfaludy Károly Könyvtár 
részlegeiben heti 50 óra volt. A nyitva tartási napok száma a Központi Könyvtárban 231 nap, 
a Kisfaludy Károly Könyvtárban 283 nap volt.  A két épület közötti 52 nap nyitva tartási 
különbség nyitva tartási órákra vetítve 156 óra volt. Hétvégi nyitva tartás (szombat): A 
szombati nyitva tartási órák száma a Központi Könyvtár feln!tt olvasószolgálatában 7 óra, a 
Gyermekkönyvtárban 3 óra, a Kisfaludy Károly Könyvtárban 4 óra volt. 36 szombati nyitva 
tartási nap volt, abból 2 ledolgozott munkanap. 

 

Infrastruktúra (információs infrastruktúra, egyéb IKT): 
Eszközök: A Központi Könyvtár feln!tt részlegében a kölcsönz! pultnál 3 számítógépen 
kölcsönöztünk, + 1 számítógépes munkaállomás van, amin az internet regisztrációt is 
intéztük. A tájékoztatás céljára 3 számítógép állt rendelkezésre, a látogatók 2 gépen 
használhatták az OPAC-ot, 1 gépen az adatbázisokat, s 6 számítógépen internetezhettek. 2 
irodai számítógépünk volt, 2db szkenner, 1 lézernyomtató és 1 bérelt fénymásoló. A 
Gyermekkönyvtárban 3 munkaállomás, 1 OPAC gép, 6 internetes gép,1 tintasugaras 
nyomtató és 1 bérelt fénymásoló segítette a szolgáltatást. A Kisfaludy Károly Könyvtárban 2 
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kölcsönz! gép, 2 tájékoztató gép, 4 dolgozói munkagép, 6 internetes gép, 3 OPAC gép, 1 
bérelt fénymásoló, valamint a Hang-és médiatárban 1 kölcsönz! gép, 1 dolgozói 
munkaállomás, 2 OPAC gép, és 1 tintasugaras nyomtató állt szolgálatban. Mindkét épületben 
sor került az internetszolgáltató gépek cseréjére, ez 18 szolgáltató gép cseréjét jelenti. Új, 
Zenit típusú szkennerünk is lett.  
A Kisfaludy Könyvtár kölcsönz! pultjához egy interaktív nagyméret" képerny!t helyeztünk, 
a látogatók aktuális információkkal való ellátása céljából. Mindkét épületben wifi használat 
áll a látogatók rendelkezésére. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a felhasználók 
eszköze rendelkezzen a csatlakozáshoz szükséges hálózati eszközzel. A vezeték nélküli 
hálózat díjmentesen, korlátlan ideig használható a nyitva tartási id!ben. 
 

Honlap többnyelv"sége: A legfontosabb információk angol és német nyelven is olvashatók, 
valamint a katalógusban is lehet angol és német nyelven keresni. 
 

Fogyatékossággal él!k könyvtárhasználata: vakok és gyengén látók számára hangos könyvek 
kölcsönzésére van lehet!ség: CD, valamint MP3 formátumban mindkét épületben, a Hang-és 
médiatárban. Gyengénlátó olvasóink számára olvasógép, illetve az internet-használat 
megkönnyítését segít! 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. 
 

 

Könyvtárhasználat!bemutatása 

 

A 2015-ös adatok a megyei könyvtár Központi Könyvtárának és Kisfaludy Károly 
Könyvtárának valamint a hét fiókkönyvtár használati adatait tartalmazza. 

 

Beiratkozott, regisztrált felhasználók száma: 
 

 2014 2015 % 

Központi Könyvtár 15 211 14 852 98% 

Kisfaludy Károly Könyvtár 

Bácsai Fiókkönyvtár  123 36 29,27% 

Gyárvárosi Fiókkönyvtár 148 107 72,3% 

Gy!rszentiváni 
Fiókkönyvtár 

495 560 113,13% 

Marcalvárosi Fiókkönyvtár 177 323 182,49% 

Ménf!csanaki Fiókkönyvtár 1251 1367 109,27% 

Szabadhegyi Fiókkönyvtár 302 298 98,68% 

Szigeti Fiókkönyvtár 167 166 99,4% 

Összesen 17 874 f! 17 709 f! 99,08% 

 

Egy regisztrációval valamennyi szolgáltatóhely szolgáltatásait igénybe vehetik a látogatók. A 
mindkét épületbe egyaránt járó felhasználók így egy regisztráltnak min!sülnek. Ebb!l 
adódóan, illetve a látógatójegyes regisztráltak csökkenése � a menekültszálló lakói kisebb 

mértékben látogatják a könyvtárat - miatt alakult a regisztráltak száma a fentiek szerint. 
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Forgalmi adatok: 

 

  

Látogatók száma 

 

Kölcsönz!k száma 

 

Kölcs. Dok. száma 

 2014 2015 % 2014 2015 % 2014 2015 % 

Központ - 
Feln!tt 
részleg 

46773 42538 91% 39231 36459 93% 112718 103186 91,5% 

Központ-
Gyermekkön
yvtár 

22316 20663 92,6% 12734 11712 92% 40922 39314 96,1% 

Kisfaludy 

Károly 
Könyvtár 

60044 50066 83,4% 40776 37662 92,4% 105067 102307 97,4% 

Kisfaludy 

Károly 
Könyvtár-
Hangtár 

4645 4380 94,3% 4077 4076 100% 7541 8020 106,4% 

Átkölcsönzés
ek 

       2936  

Bácsai 
Fiókkönyvtár 

1 414    491    34,7% 1 401    482    34,4% 8 398    2 950    35,1% 

Gyárvárosi 
Fiókkönyvtár 

2 344    2 084    88,9% 1 469    1 591    108,3% 10 376    9 338    90% 

Gy!rszentivá
ni 

Fiókkönyvtár 
4 944    5 473    110,7% 2 938    3 307    112,6% 18 317    18 564    101,4% 

Marcalvárosi 
Fiókkönyvtár 

4 576    5 403    118,1% 2 021    2 755    136,3% 7 061    9 696    137,3% 

Ménf!csanak
i 

Fiókkönyvtár 
11 671    17 244    147,7% 5 203    7 535    144,8% 20 442    28 861    141,2% 

Szabadhegyi 

Fiókkönyvtár 
3 000    3 268    108,9% 2 759    3 070    111,3% 10 790    11 075    102,6% 

Szigeti 

Fiókkönyvtár 
1 686    1 730    102,6% 1 665    1 665    100% 8 761    8 927    101,9% 

Összesen 163 413    153 340    93,84% 114 274    110 314    96,5% 350 393 345 174    98,51% 
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Kölcsönzött dokumentumok megoszlása dokumentumtípusok szerint: 
 

Dok.típus/év 2014 2015 

 Nyomtatott 

dok. 

Zenei- és 
hangzó dok. 

DVD, 

CD-Rom 

Nyomtatott 

dok. 

Zenei- és 
hangzó dok. 

DVD, 

CD-Rom 

Központi 
Könyvtár 

139116 db 4555 db 9969 db 129331 4051 9118 

Kisfaludy 

Károly 
Könyvtár 

105577 db 4520 db 2511 db 102998 4508 2821 

Átkölcsönzés
ek 

   2718 83 135 

Összesen 244693 db 9075 db 12480 db 235047 db 8642 db 12074 db 

 

Zenei- és hangzó dokumentumok, DVD-k és elektronikus dokumentumok csak a Központi 
Könyvtárban és a Kisfaludy Károly Könyvtárban vannak, fiókkönyvtárakban nincsenek, ott 
csak nyomtatott dokumentumok hozzáférhet!k a látogatók számára. 
 

Könyvtárközi kölcsönzés: 
Az intézményi hálózaton belül a szolgáltatóhelyek között dokumentumátkérés m"ködik. Az 
egyes szolgáltatóhelyek között 2936 átkérés mozgott. Olvasóink számára csak azt a 
dokumentumot kérjük meg könyvtárközivel, amit az intézményi hálózatból nem tudunk 
biztosítani. A Központi könyvtár olvasói számára 117 db dokumentumot kértünk 
könyvtárközi kölcsönzés útján, a központi könyvtárból 69 db dokumentumot kértek más 
könyvtárak olvasói számára. 
 

Helyben használt dokumentumok száma - 2015: 

 

 Helyben használt dokumentumok száma 

Központ - Feln!tt részleg 39009 

Központ - Gyermekkönyvtár 1784 

Kisfaludy Károly Könyvtár olvasószolgálata 21450 

Kisfaludy Károly Könyvtár olvasóterme 32128 

Kisfaludy Károly Könyvtár - Hangtár 2650 

Összesen 97021 

 

Internethasználat, távhasználat - 2015: 

 

 Internethasználat Távhasználat 

Központ - Feln!tt részleg 5806 8354 

Központ - Gyermekkönyvtár 2984 1059 

Kisfaludy Károly Könyvtár 8114 11440 

Kisfaludy Károly Könyvtár - Hangtár - 1493 

Összesen 16904 22346 
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A teljes intézményi hálózatban egységesen 45 perc ingyenes internet használati lehet!séget 
vehetnek igénybe a látogatók. 
 

A könyvtárat távhasználat formájában e-mail, telefon, OPAC üzenet formájában is 
megkereshetik a használók. Ennek száma évr!l évre növekszik. 
 

2015. március 1-15. között használói elégedettségvizsgálatot végeztünk nyomtatott- és online 
formában valamennyi szolgáltató helyen. Kitöltése anonim és önkéntes volt, véletlenszer"en 
kiválasztott olvasókat kértünk meg a véleményalkotásra. A kérd!íves felméréssel elemezhet! 
információkat kaptunk arról, hogy az olvasók hogy látják a könyvtárat és annak 
szolgáltatásait. 
 

Fogyatékossággal!él$k!könyvtári!ellátása:!Gyengén látó olvasóink számára olvasógép, 
illetve az internet-használat megkönnyítését segít! képnagyító szoftver is rendelkezésre áll. 
Akadálymentes OPAC felület is segíti a könyvtárhasználókat. 
 

 

Olvasóterem! 
 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Baross Kisfaludy Károly Könyvtárának 
olvasóterme az elmúlt évben részben másik helyre került, így funkciójában is változáson ment 
át. 
 

2015 októberét!l a kurrens folyóiratok és hírlapok olvasásra megszépült környezetben az els! 
emeleti olvasóteremben nyílt lehet!ség. Ez id!ponttól a második emeleti régi olvasóteremben 
a retrospektív és bekötött folyóiratok használatát biztosítottuk. A folyóirat-olvasó az els! 
emeleti kölcsönzési tér közelében kapott helyet, így hosszútávon várható, hogy újabb olvasók 
érdekl!dését is felkelti a kínált kurrens periodika állomány. Ez a tendencia már az év utolsó 
hónapjaiban megmutatkozott. 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015 évben is éreztette hatását, hogy egyre több periodika 
érhet! el internetes honlapokon, illetve teljes szöveget is nyújtó adatbázisokban. Az 
oktatásban részt vev! fiatalok többnyire otthonról, egyetemi adatbázisokkal élnek ezzel a 
lehet!séggel. 

 

A hagyományos használatot er!sítette, hogy továbbra is nagy volt az érdekl!dés a 
születésnapi újságok készíttetésére, ezek kérésével kapcsolatban a régi sajtó olvasására illetve 
a megfelel! lapszámok másoltatására, szkenneltetésére. 2014-ben 207 db születésnapi 
kiadványt készítettek munkatársaink, 2015-ben összesen: 190 db-ot. (Ezekhez átlagosan 5 
régebbi periodikumot használtak olvasók.) 
 

A digitalizálások ellenére még mindig van a régebbi országos folyóiratoknak, sajtónak egy 
nagy része, amely csak eredetiben bekötött formában érhet!k el. Tudományos kutatásokhoz, 
szakdolgozatok írásához ezek szolgáltatását a könyvtárnak még egy ideig biztosítania kell. A 
helyi építés" Gy!r-Moson-Sopron megyei cikkadatbázisban - amely az országos és helyi 
sajtóból is épül - található cikkek egy része is csak hagyományos módon érhet! el teljes 
szöveggel. Ezek hagyományos és digitális másolását a szerz!i jogok figyelembe vételével 
biztosítani tudjuk. 
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A második emeleti olvasóteremben a különféle számítógépes adatbázisok elérésére is 
lehet!ség nyílik. Ezek használata is részben a helyismereti kutatásokhoz kapcsolódik, 
valamint a fels!fokú levelez! oktatásban résztvev!k használják többségében. Az Arcanum 
által kiadott CD és DVD hordozón lev! adatbázisok helyett egyre többen veszik igénybe a 
könyvtárunk által el!fizetett on-line adatbázisokat is, így például az Arcanum Digitális 
Tudománytárat. 
 

Az angol nyelvet tanulók körében népszer" a Britisch Council angol nyelv" gy"jteménye. 

2014-ben 559 kölcsönz! olvasó 1219 dokumentumot kölcsönzött ki a British Council 
állományából. 2015-ben helyben használaton kívül 295 f! 1256 dokumentumot kölcsönzött. 
 

2014-ben olvasótermünket 16 979 f! látogatta meg, itt összesen 30 334db dokumentumot 
használtak helyben. A 2015-ös évben els! és második emeleti az olvasóteremben összesen 16 
416 olyan látogató járt, akik 32 128 dokumentumot használtak helyben. 
 

 

A!helyismereti!gy#jteményhez!kapcsolódó!szolgáltatások,!azok!használata 

 

A helyismereti kutatót az olvasók a prezens állománynak köszönhet!en helyben használat 
céljából keresik fel. A helyismereti dokumentumok egyre szélesebb körének digitalizálása, és 
interneten biztosított elérése révén az elmúlt évben érezhet!en megváltoztak a kutatási 
szokások. Nagyon sok régi kutatónk rendszeresen használja otthonából a digitalizált, on-line 

elérhet! dokumentumainkat. Az így elérhet! régi megyei sajtót rendszeresen olvassák az 
ország, s!t a világ minden pontjáról is. A külföldi megkereséseinket az is gyarapítja, hogy 
bedigitalizált és metadatokkal ellátott dokumentumaink az Europeana digitális könyvtárban is 
elérhet!k, és annak használóit a könyvtárunk digitális könyvtárába irányítják. 
 

A kutatótermet személyesen megkeres! olvasók összesen 3315 referensz kérdést tettek fel. 
Ezek nagy része a helyismereti kutatások jellegéb!l fakadóan egy-egy téma teljesebb 
körüljárását igényelték. Az els! látogatás során nemcsak a könyvtári irodalom ajánlása 
történik meg, hanem megtanítjuk az olvasókat az on-line katalógus és a megyei cikkadatbázis 
optimális használatára, illetve megmutatjuk a digitális könyvtárunk keresési lehet!ségeit is. 
Ezzel együtt felhívjuk figyelmüket az országos adatbázisokra is. 
 

A személyesen betér! olvasók egy része ezután önálló távhasználóvá is válik, ugyanakkor 
sokan az adatbázisainkból kigy"jtött nagyszámú irodalom, például újságcikkek 
tanulmányozására visszatérnek hozzánk. 
 

Tapasztalható, hogy kialakult a digitális könyvtárunk rendszeres használóinak viszonylag 
állandó köre, az elmúlt évben már több olyan helytörténeti m" született, amely a digitális 

könyvtár, illetve annak teljes szöveg" kereshet!ségével jött létre. 
 

A helyismereti gy"jtemény értékeire, és a digitalizált dokumentumainkra oly módon 
igyekszünk felhívni a figyelmet, hogy a helyismeretei könyvtárosok heti rendszerességgel 
írnak kisebb tanulmányokat helyismereti témákban, amelyet helyismereti blogunkban, illetve 
a könyvtár elektronikus folyóiratában, a Gy!ri Szalonban teszünk közzé. Ezeket az írásokat 
általában a helytörténet iránt érdekl!d! internetes közösségi csoportok is átvették, gyakran 

megosztották. 
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A 2015-ös évben a helyismereti osztály dolgozói 47 db helytörténettel, illetve helyismerettel 
kapcsolatos cikket jelentettek meg a Gy!ri Szalon elektronikus folyóiratban. Ezen a felületen 
közel 50 000 f! nyitotta ezeket meg. E megjelent publikációk révén számos visszajelzést, 
megkeresést kaptunk az ország távolabbi pontjairól is, vagy a gy!ri érdekl!désnek 
köszönhet!en, vagy a téma általánosabb kutatása kapcsán. Többször el!fordult, hogy az 
írásokban látott dokumentumok hatására személyesen kereték fel a kutatótermünket. 
 

Az elmúlt évben er!s visszaesés mutatkozott a mikrofilmen elérhet! megyei sajtó 
használatában. Ennek oka, hogy a bedigitalizált mikrofilmjeinket az elmúlt évben már 
használó-barát számítógép-képerny!n olvashatták látogatóink. 
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 is. 
 

A könyvtárunkban épített megyei cikkadatbázisunk 2015 végén 209 262 db. cikket 

tartalmazott. Az elmúlt évben 9828 tétellel gyarapodott ez a szám. 
 

Az alábbi adatok a személyes látogatásokra vonatkoznak: 

 

Kutatótermi forgalom 2014 2015 % (2014=100) 

Látogatók száma 4118 f! 3708 90,04 

Általuk használt    

                    könyv 12 478 db 13364 107,10 

                    bekötött folyóirat 7 858 db 7072 89,99 

                    mikrofilm 1 474 db 510 34,59 

Egyéb dokumentum (cikk, aprónyomt.) 997 db 690 69,20 

Digitalizált dokumentum 98 810 816,32 

Összes használt dokumentum 22 905 db 22446 97,98 

 

Az internetes használathoz igazodva elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben frissítettük a megyei 
tartalmú faktografikus adatbázisokat, így a Településeink, tájaink linkgy"jteményt, a Megyei 
kitüntetések és kitüntetettek adatbázisát. 
Több évtizedes hagyományt követve idén is elkészítettük Gy!r-Moson-Sopron megye 

évforduló naptárát a 2016-os évre, amely honlapunkon elérhet!. 
 

A könyvtárunkat meglátogató csoportok az olvasótermet és a helyismereti kutatót is 
felkeresik. Ezen alkalmakkor rövidebb-hosszabb tájékoztatást adunk a gy"jtemény nyújtotta 
lehet!ségekr!l. 
Négy esetben tartottunk kifejezetten helytörténeti tematikus foglalkozást általános iskolai 
csoportok számára. 
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Muzeális gy"jtemény 

A Muzeális Gy"jteményt a 2015. évben hat kutató kereste fel, akik együttesen 18 darab 
muzeális dokumentumot kértek ki helybeni használatra. Egy ízben információt e-mailben 

kértek nálunk !rzött muzeális dokumentumról; két alkalommal pedig adatközlést kért e-

mailben egy kutató. 
 

A Muzeális Gy"jteményben 2015-ben 9 alkalommal vezettünk csoportot. Feln!tt látogatókkal 
két csoport érkezett, együttesen 23 f!vel. Egy esetben egyetemista csoportot fogadtunk, akik 
8 f!vel látogattak el hozzánk. Három középiskolás csoport keresett fel bennünket, együttesen 
42 f!vel. Két általános iskolás csoport tagjaként összesen 32 diák gyönyörködött a muzeális 
dokumentumokban; míg egy alkalommal óvodás csoport látogatott el hozzánk, 28 aprósággal. 
Így a kilenc csoport tagjaként együttesen 143 látogatót fogadtunk a Muzeális Gy"jteményben 
az év során. 
 

A kilenc csoport közül hét általános bemutatót kért és kapott a Muzeális Gy"jteményr!l, míg 
két csoport számára el!adást tartottunk: az egyik feln!tt csoport nyolc látogatója a Streibig 
nyomda történetér!l és kiadványairól hallhatott részletesebben, míg az egyetemisták a 
gy"jteményben lév! jogtörténeti szempontból értékes kiadványokról. 
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4.) A! menedzsment! és! a! min$ségirányítási! tevékenységek! megvalósulása 2015-ben, a 

megyei!könyvtár!kommunikációs!tevékenységének!bemutatása! 
 

Min$ségirányítási!tevékenységek!megvalósulása!2015-ben 

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Min!ségirányítási Tanácsa a vezetés 
min!ségbiztosítási tevékenységek és az önértékelés melletti elkötelezettsége folytán 2015 
nyarán újjá alakult. 
 

Döntés született a tanács tagjairól és vezet!jér!l, Vidra Szabó Ferencet pedig küls! 
szakért!nek kértük fel. A MIT tagjai személyükben képviselik intézményünk összes osztályát, 
a közm"vel!dést és a gazdálkodást is. 
Az els! komoly mérföldk!nek az önértékelés lefolytatását t"ztük ki célul, év végi határid!vel. 
 

A MIT megalakulásától kezdve kéthetente ülésezett, amiken havonta egyszer a küls! szakért! 
is részt vett. Feladata az iránymutatás, a szükséges dokumentumok összeállításában való 
segítség, koordinálás, eljuttatni a könyvtárat az önértékelési vizsgálat lefolytatásáig. 
 

A MIT tagok közti kapcsolattartás és a megfelel! kommunikáció érdekében létrehozásra 
került egy levelez! fórum: onertekeles@gyorikonyvtar.hu, valamint egy Dropbox tárhely, 
ahol a min!ségbiztosítással kapcsolatos dokumentumokhoz biztosítunk hozzáférést. 
 

Az alakuló MIT ülésen a tagok elfogadták a MIT új ügyrendjét, elkészült a min!ségirányítási 
feladatokat tartalmazó ütemterv, felel!sök megnevezésével. 
 

A rendszeres értekezletek és konzultációk során a MIT tagjai aktívan részt vettek a konzulens 
által kért dokumentumok, vizsgálatok összeállításában, bevonva a könyvtár osztályvezet!it, 
az egyes témákban érintett dolgozóit. Valódi csapatmunka bontakozott ki a munkatársak 
között. 
 

Összeállításra, kidolgozásra kerültek az alábbi dokumentumok: 

§ Min!ségpolitikai nyilatkozat 
§ A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér alapadatainak dokumentuma 

§ Küls!-bels! partnerlista 

§ A szervezeti struktúrát bemutató organogram 

§ A könyvtár SWOT analízise 

§ A könyvtár PGTTJ elemzése 

§ Panaszkezelési szabályzat 
§ Esélyegyenl!ségi terv 

§ Hét éves továbbképzési terv 

§ Médiaszereplések listája 2014-es, 2015-ös évekre vonatkozólag 

§ Saját bevétel növelésére tett intézkedéseket igazoló dokumentumok 

§ Szolgáltatási normák 
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Lefolytattuk a több épületünkben folyó szolgáltatások vizsgálatát, használói!
elégedettségmérést végeztünk. 

 

A kérd!íves felméréssel elemezhet! információkat kaptunk arról, hogy az olvasók hogy látják 
a könyvtárat és annak szolgáltatásait. A jöv!ben a gyengébbre értékelt szolgáltatások 
javítására kell koncentrálni, ugyanakkor meg kell tartani a jónak ítélt szolgáltatások 
színvonalát. Hatékony marketingkommunikációval meg kell szólítani azt a réteget, akik eddig 
még nem voltak könyvtárhasználók. Meglev! olvasóinknak pedig megmutatni, hogy milyen 
széles kör" szolgáltatásokat használhat a hagyományos funkciók mellett. Új szolgáltatásokra 
nem kaptunk javaslatot a válaszadóktól, kéréseik megegyeznek a könyvtár törekvésével, 
minél több dokumentum beszerzése és barátságos, korszer" olvasói terek kialakítása. 
 

A folyamatszabályozás! lefolytatásához az intézmény minden munkatársának 
közrem"ködésére szükség volt. 
 

A MIT tagjai számba vették az általuk képviselt osztályok folyamatait, majd ezekb!l listákat 
készítettünk, ezek a folyamatlisták bemutatják a könyvtáron belül folyó összes 
munkafolyamatot, 349 db-ot számoltunk össze. 
Ezekb!l a listákból kiválasztottunk osztályonként 2-2 munkafolyamatot, aminek elkészítettük 
a folyamatleírását, a hozzájuk tartozó folyamatábrákkal. 
 

Vidra Szabó Ferenccel közösen megvitattuk az ábrák érthet!ségét, tanácsot adott azok 
pontosabb, használhatóbb elkészítéséhez. Megismertük a folyamatok leírását összegz! 
táblázatokat és a kockázatelemz! táblázat formai, tartalmi kívánalmait, elkészítési módját. A 
tagok bemutatták a konzulensnek az osztályokra lebontott folyamatszabályozási 
dokumentumokat, amiket ! ezután elfogadott. Összesen 18 folyamatot szabályoztunk, amihez 
78 dokumentumot készítettünk. 
 

Stratégiai! tervünk kidolgozásához nyolc pontban fogalmaztuk meg kiemelt céljainkat, 
érintve az esélyegyenl!séget, a gy"jteményszervezést, a szolgáltatásaink korszer"sítését, a 
helyismereti gy"jteményünk fontosságát, KSZR tevékenységünket, népszer" 
nagyrendezvényeinket, marketingtevékenységeinket és a min!ségbiztosítási munkánkat. 
 

A kiemelt célok megvalósításához szükséges beavatkozásokat részletesen a MIT tagjai 
egymás között felosztva összeállították. A konzulens jóváhagyásával pedig elkészült 
Stratégiai tervünk 2016-2019 közötti évekre, amely 2016. januárjában elnyerte a 
szakminiszter támogatását is. 
 

Az önértékelési folyamat részeként dolgozói! elégedettségi! vizsgálatot végeztünk, melyet 
Vidra Szabó Ferenc kés!bb több kritérium alapján is elemzett. 
 

A dolgozói elégedettségi vizsgálat tapasztalatai: 
- szükség van egységes értékelési rendszer kidolgozására, rendszeres teljesítményértékelésre 

- folyamatos, el!revetít! tájékoztatás a könyvtárban várható változásokról 
- a visszacsatolás módszerének alkalmazása a tájékoztatás kapcsán (mindenki megkapta-e az 

információt?) 
- a csapatmunka, a munkatársi együttm"ködés er!sítése osztályokon átível! feladatokkal, 
projektekkel 
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A könyvtár munkatársai el!adás keretében megismerkedhettek az önértékelés lényegével, 
lefolytatásának lépéseivel. Ezek alapján minden MIT tag a dolgozók véleményét képviselte a 
valódi önértékelési konzultáción. 
 

Az önértékelés eredménye: 
ADOTTSÁGOK: 307,66 pont 57,00 % 

EREDMÉNYEK: 232,5 pont 50,5 % 

 

A jöv!re nézve fejlesztend! területek: 
§ bels! kommunikáció (dolgozói tájékoztatás, tájékozódás, kiemelt figyelem a 

hálózatra) 

§ tudatos TQM alkalmazás 

§ dolgozói elszámoltathatóság, egységes értékelés, egyenl! bánásmód 

§ rendszeres küls!-bels! elemzések, mérések 

§ érdekeltek bevonása a döntésekbe 

§ bels! továbbképzések, tudástérkép, tudásmegosztás 

§ munkakörökhöz szükséges követelmények rendszeres ellen!rzése 

§ ösztönz! rendszer, teljesítményértékelés kidolgozása, szóbeli dicséretek fontossága 

§ költséghatékonysági mutatók kidolgozása (üzemeltetés, anyag-, energiatakarékosság, 
fizikai megközelíthet!ség) 

§ folyamatszabályozás gyakorlati alkalmazása, ellen!rz!pontok, mérések 

§ szolgáltatások mérése, dokumentumokra való várakozási id! csökkentése (feld.) 
§ rendszeres dolgozói elégedettségmérés 

§ médiaszereplések pontos információkkal, mutatók, mérések 

§ benchmarking egy hozzánk hasonló könyvtárral 
§ csapatépítés, közös rendezvények 

 

 

A!Dr.!Kovács!Pál!Megyei!Könyvtár!és!Közösségi!Tér!kiadványai!2015-ben 

 

Nyomtatásban megjelent kötetek: 
§ Gülch Csaba: A hóesés befogad (valóság, érzések, álmok, látomás). Ill.: Babos Ágnes. 

Gy!r, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, 2015. 90 p. ill. színes; 20 X 
20 cm. 

§ Biczó Zalán: A gy!ri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-m"vezet!i-tisztvisel!i 
lexikona 1896-1939. A szöveget gondozta: Tolnai Gáborné. Gy!r, Dr. Kovács Pál 
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, 2015. 160 p. 27 t. ill. 

 

Online kiadványok: 
§ Gy!ri Szalon (www.gyoriszalon.hu) - online kulturális magazin (napi frissítéssel) 
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A! Dr.! Kovács! Pál! Megyei! Könyvtár! és! Közösségi! Tér! munkatársainak! 2015-ben 

megjelent!szakmai,!illetve!helytörténeti!jelleg#!publikációi 
 

Nyomtatásban megjelent publikációk: 
 

Berente Erika 

§ Kötelez! irodalom? Konferencia a XV. Gy!ri Könyvszalonon. In: Könyvtári 
Levelez!/Lap, XXVII. évf. 2015. 11. sz. 7-12. o. [társszerz!: Tolnai Gáborné] 

 

Horváth József 
§ �... és nékem is, a minden Testnek Uttyán el kelletik mennem�. Végrendeleti adalékok 

a 17-18. századi temetkezési szokásaink történetéhez. In: A test a társadalomban. A 
Hajnal István Kör � Társadalomtörténeti Egyesület 2013. évi, sümegi 
konferenciájának el!adásai. Szerk.: Gyimesi Emese, Lénárt András, Takács Erzsébet. 
Budapest, Hajnal István Kör � Társadalomtörténeti Egyesület, 2015. 383-400. o. 

(Rendi társadalom � Polgári társadalom, 27.) 
§ Gy!ri seborvosok végrendeletei a 18. századból. In: Gy!ri Tanulmányok. Gy!r 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tudományos Szemléje. 35. Fel. szerk.: Bana 
József. Gy!r, 2015. 87-116. o. 

§ Móser Zoltán: Alámerült Atlantiszom. I-VI. köt. In: Gy!ri Tanulmányok. Gy!r 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tudományos Szemléje. 35. Fel. szerk.: Bana 
József. Gy!r, 2015. 256-260. o. [Könyvismertetés] 

§ A Rómer-testvérek magyarkimlei m"ködésér!l. In: Kimlei Hírmondó, XVII. évf. 2. 

sz. 2015. július, 2. o. 
§ Régi újságokban írták településeinkr!l. In: Kimlei Hírmondó, XVII. évf. 2. sz. 2015. 

július, 1. o.; XVII. évf. 3. sz. 2015. december, 1. o. 
§ 165 éve született Mersich Máté. In: Kimlei Hírmondó, XVII. évf. 3. sz. 2015. 

december, 19-20. o. 

 

Horváth Sándor Domonkos 

§ A könyvtári konfliktuskezelés mediációs szemlélet" megközelítése. In: Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros, 24. évf. 9. sz. 2015. szeptember, 3-6. o. 

 

Némáné Kovács Éva 

§ Tíz éve halt meg Gy!r múltjának fáradhatatlan kutatója: Grábics Frigyes (1924-2005). 

In: Gy!ri Tanulmányok. Gy!r Megyei Jogú Város Önkormányzatának Tudományos 
Szemléje. 35. Fel. szerk.: Bana József. Gy!r, 2015. 261-265. o. 

 

Papp Nándor 
§ Els! lépések egy új típusú állománymenedzsment felé a gy!ri megyei könyvtárban. In: 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 24. évf. 11. sz. 2015. november, 34-37. o. [társszerz!: 
Winkler Csabáné] 

 

Tolnai Gáborné 

§ Az adatbázis-egyesítés tapasztalatai a gy!ri megyei könyvtárban. In: Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros, 24. évf. 11. sz. 2015. november, 30-33. o. 

§ Kötelez! irodalom? Konferencia a XV. Gy!ri Könyvszalonon. In: Könyvtári 
Levelez!/Lap, XXVII. évf. 2015. 11. sz. 7-12. o. [társszerz!: Berente Erika] 
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Winkler Csabáné 

§ Els! lépések egy új típusú állománymenedzsment felé a gy!ri megyei könyvtárban. In: 
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 24. évf. 11. sz. 2015. november, 34-37. o. [társszerz!: 
Papp Nándor] 

 

Elektronikus publikációk: 
 

Antaliné Hujter Szilvia 

§ A Radó-szigeti Kioszk. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. márc. 5. (HELYBENjárás 
rovat) (Várostörténeti puzzle, 1. rész) 

§ A Wolf Gyula-féle könyvkereskedés a gy!ri Széchenyi téren. In: Gy!ri Szalon 
(online), 2015. márc. 19. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 3. rész) 

§ Egy kiszolgált katonaszobor: a vashonvéd. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. ápr. 30. 
(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 9. rész) 

§ A Hungária kávéház tulajdonosa, a népdalgy"jt! Limbeck Ferenc - Limbay Elemér. 
In: Gy!ri Szalon (online), 2015. máj. 7. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti 
puzzle, 10. rész) 

§ A �nagy ház�, avagy a gy!ri Lloyd-palota (I. rész). In: Gy!ri Szalon (online), 2015. 
jún. 4. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 14. rész) 

§ Adalékok a gy!ri Lloyd történetéhez (II. rész). In: Gy!ri Szalon (online), 2015. jún. 
11. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 15. rész) 

§ Régi gy!ri mesterség: a burcsellás. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. jún. 18. 
(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 16. rész) Mezeiné Bogdán Beatrix-szal 

közösen 

§ Élet az egykori újvárosi Nádor szállóban. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. aug. 19. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 25. rész) 
§ A nádorvárosi Back-malom � a Gy!ri Hengermalom. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. 

szept. 17. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 29. rész) 
§ Mayr Gyula, gy!ri órásmester, aki világhír" órát készített. In: Gy!ri Szalon (online), 

2015. okt. 8. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 32. rész) 
§ A XVIII. Gy!ri és a IV. Kisalföldi Levéltári Nap : Beszámoló a nagykorúvá vált gy!ri 

levéltári napról. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. okt. 22. (HELYBENjárás rovat) 
§ Nagy Mihály tésztagyáros, a szultáni és a császári udvar szállítója. In: Gy!ri Szalon 

(online), 2015. okt. 29. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 35. rész) 
§ A �hit és haza� emlékm"ve: a gy!ri Mária-oszlop. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. 

dec. 2. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 40. rész) 
 

Bed! Mónika 
§ Makrisz Agamemnon: Vízicsikó. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. ápr. 2. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 5. rész) 
§ A gy!ri szecessziós Kisfaludy kávéház története. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. aug. 

6. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 23. rész) 
§ A Spartacus csónakház � Gy!r els! csónakháza. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. 

szept. 3. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 27. rész) 
§ A régi gy!ri g!z- és kádfürd!k. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. okt. 1. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 31. rész) 
§ A régi g!z-, kádfürd! és a fedett uszoda épületének története. In: Gy!ri Szalon 

(online), 2015. okt. 22. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 34. rész) 
§ A Cziráky-emlékm" � A102 éve felavatott obeliszk története. In: Gy!ri Szalon 

(online), 2015. nov. 19. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 38. rész) 
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Berente Erika 

§ Családfakutatás a XXI. században � Módszertani konferencia Gy!rben. In: Gy!ri 
Szalon (online), 2015. okt. 9. (csakMI rovat) 

§ �A jó pásztor életét adja juhaiért� � 70 esztendeje szenvedett vértanúhalált Apor 
Vilmos püspök. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. ápr. 2. (HELYBENjárás rovat) 

§ �Eltünt már a cselszöv!�� � Gy!ri napló 1848-ból. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. 
márc. 15. (eSTéBé rovat) 

§ Jézus keresése � Él! húsvéti néphagyomány Kunszigeten In: Gy!ri Szalon (online), 
2015. ápr. 4. (eSTéBé rovat) 

§ Ars Sacra fesztivál � Nyitott templomok napja � A gyárvárosi Jézus Szíve templom. 

In: Gy!ri Szalon (online), 2015. szept.. 25. (eSTéBé rovat) 

 

Horváth József 
§ Gy!r els! könyvemlékei � kódexek, kéziratok. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. 

november 6. (HELYBENjárás rovat) 
 

Lengyel Adrienn 

§ A gy!ri repül!tér. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. márc. 12. (HELYBENjárás rovat) 
(Várostörténeti puzzle, 2. rész) 

§ A Dunakapu tér. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. ápr. 9. (HELYBENjárás rovat) 
(Várostörténeti puzzle, 6. rész) 

§ A Gy!ri Gyufagyár. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. ápr. 23. (HELYBENjárás rovat) 

(Várostörténeti puzzle, 8. rész) 
§ A Gy!ri Lemezárugyár � A fémjátékok egykori fellegvára. In: Gy!ri Szalon (online), 

2015. máj. 28. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 13. rész) 
§ A Stádel Gépgyár � Gy!r els! gépgyára. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. júl. 16. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 20. rész) 
§ A Kisalföldi Gépgyár. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. júl. 23. (HELYBENjárás 

rovat) (Várostörténeti puzzle, 21. rész) 
§ A gy!ri Tungsram Gépgyár. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. júl. 30. (HELYBENjárás 

rovat) (Várostörténeti puzzle, 22. rész) 
§ A gy!ri strand- és termálfürd! múltjáról. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. szept. 10. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 28. rész) 
§ Hello tourist � Hotel Tourist#. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. nov. 26. 

(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 39. rész) 
§ Advent és karácsonyvárás Gy!rben az �5-ös� években. In: Gy!ri Szalon (online), 

2015. dec. 9. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 41. rész) 
§ Advent és karácsonyvárás Gy!rben az �5-ös� években II.. In: Gy!ri Szalon (online), 

2015. dec. 18. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 42. rész) 
 

Mezeiné Bogdán Beatrix 

§ Régi gy!ri mesterség: a burcsellás. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. jún. 18. 
(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 16. rész) Antaliné Hujter Szilviával 
közösen 

§ Szemelvények Kiskút történetéb!l. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. nov. 5. 
(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 36. rész) 

§ Séta Kiskúton. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. nov. 12. (HELYBENjárás rovat) 

(Várostörténeti puzzle, 37. rész) 
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Nagy Mária 

§ 215 éve született Jedlik Ányos. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. jan. 11. 

(HELYBENjárás rovat) 
§ 120 éve született Mécs László (1895-1978). In: Gy!ri Szalon (online), 2015. jan.17. 

(ÍRÓkéz rovat) 

§ 265 éve született Révai Miklós, a magyar felvilágosodás kiemelked! képvisel!je. In: 
Gy!ri Szalon (online), 2015. febr. 24. (ÍRÓkéz rovat) 

§ 215 éve született Czuczor Gergely. In: Gy!ri Szalon (online) 2015. febr. 17. 

(HELYBENjárás rovat) 
 

Némáné Kovács Éva 

§ Régi gy!ri farsangi bálok. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. márc. 26. (HELYBENjárás 
rovat) (Várostörténeti puzzle, 4. rész) 

§ 100 éve született dr. Göcsei Imre (1915-2009) földrajztudós, tanár. In: Gy!ri Szalon 
(online), 2015. ápr. 7. (HELYBENjárás rovat) 

§ Az Apolló mozi, Gy!r els! állandó filmszínháza. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. ápr. 
16. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 7. rész) 

§ Az Auer Kávéház. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. máj. 14. (HELYBENjárás rovat) 
(Várostörténeti puzzle, 11. rész) 

§ Volt egy mozi� A gy!ri Elite Mozi (1922-1953). In: Gy!ri Szalon (online), 2015. 
máj. 21. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 12. rész) 

§ Egy gy!ri polihisztor t"zoltóparancsnok: Erdély Ern! (1881-1944). I. rész. In: Gy!ri 
Szalon (online), 2015. jún. 25. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 17. 
rész) 

§ Egy gy!ri polihisztor t"zoltóparancsnok: Erdély Ern! (1881-1944). II. rész. In: Gy!ri 
Szalon (online), 2015. júl. 2. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 18. rész) 

§ Egy gy!ri polihisztor t"zoltóparancsnok: Erdély Ern! (1881-1944). III. rész. In: Gy!ri 
Szalon (online), 2015. júl. 9. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 19. rész) 

§ A Zeiss Optikai Gyár a gy!ri Dunakapu téren. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. aug. 
13. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 24. rész) 

§ Postapaloták Gy!rött. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. aug. 27. (HELYBENjárás 
rovat) (Várostörténeti puzzle, 26. rész) 

§ A 700 éves Gy!r (1271-1971) emlékm" története. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. 
szept. 24. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 30. rész) 

§ Szabó Samu lakatosmester t"zhelygyára. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. okt. 15. 
(HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 33. rész) 

§ A honismereti munka eleven emlékei: A Szül!földünk Honismereti Egyesület 
jubileumi konferenciája. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. okt. 23. (HELYBENjárás 
rovat) 

§ Négy évtized négy gy!ri szilvesztere: 1955, 1965, 1975, 1985. In: Gy!ri Szalon 
(online), 2015. dec. 31. (HELYBENjárás rovat) (Várostörténeti puzzle, 43. rész) 

 

$sze Mária 

§ Nemzetkarakterológia a 19. század közepér!l � Érdekességek a megyei könyvtár 
muzeális gy"jteményéb!l � 5. rész. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. jan. 30. (csakMI 

rovat) 

§ Orvosbotanikai könyvek a 18. század utolsó negyedéb!l � Érdekességek a megyei 
könyvtár muzeális gy"jteményéb!l � 6. rész. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. febr. 27. 

(csakMI rovat) 

§ A 200 éve elhunyt Sándor István emlékére � Érdekességek a megyei könyvtár 
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muzeális gy"jteményéb!l � 7. rész. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. márc. 27. (csakMI 

rovat) 

§ Az egészségr!l közérthet!en a 18. század végén � Érdekességek a megyei könyvtár 
muzeális gy"jteményéb!l � 8. rész. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. jún. 19. (csakMI 

rovat) 

§ Az egészségr!l közérthet!en � prózában és versben � a 19. század elején � 

Érdekességek a megyei könyvtár muzeális gy"jteményéb!l � 9. rész. In: Gy!ri Szalon 
(online), 2015. jún. 26. (csakMI rovat) 

§ Magyar tudósok az északi sarkkörön túl � Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 
gy"jteményéb!l � 10. rész. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. okt. 13. (csakMI rovat) 

§ II. Pius pápa nyomtatott levelei 1481-b!l � Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 
gy"jteményéb!l � 11. rész. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. okt. 21. (csakMI rovat) 

§ Gyógyítás és orvosi tanácsok a 16. század legelején � Érdekességek a megyei 

könyvtár muzeális gy"jteményéb!l � 12. rész. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. dec. 4. 

(csakMI rovat) 

§ A magyar jakobinus mozgalom ítéletei � Érdekességek a megyei könyvtár muzeális 
gy"jteményéb!l � 13. rész. In: Gy!ri Szalon (online), 2015. dec. 22. (csakMI rovat) 

 

Szabados Éva 

§ 61 évvel ezel!tt adták ki A Gy"r"k Urát � Ezen a napon történt. In: Gy!ri Szalon 
(online), 2015. júl. 29. (ÍRÓkéz rovat) 

 

Szilvási Krisztián 

§ Táborozók a harmadikon � Audiovizuális kalandtúra a megyei könyvtárban. 2015. 

jún. 29. (csakMI rovat) 

 

Tolnai Gáborné 

§ A Régi Gy!r � Interjú Kozma Endrével. 2015. ápr. 29. (HELYBENjárás rovat) 
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A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér munkatársai által 2015-ben tartott 

fontosabb szakmai, illetve helytörténeti tárgyú el!adások 2015-ben: 

 

Antaliné Hujter Szilvia: 
§ A könyvtárak közötti dokumentum- és információ szolgáltatás � Az Országos 

Dokumentum-ellátási Rendszer (El!adás a KSZR szakmai továbbképzésen; Gy!r, 
Kisfaludy Károly Könyvtár, 2015. nov. 18.) 

§ Helyismereti munka a községi könyvtárakban � a hagyományos és a virtuális 
helyismereti gy"jtemény (El!adás a KSZR szakmai továbbképzésen; Gy!r, Kisfaludy 
Károly Könyvtár, 2015. november 18.) 

 

Horváth József, dr.: 
§ Nyúl község és a második világháború (Nyúl, 2015. május 8.) 
§ Az írás története (Nagyszentjános, Községi és Iskolai Könyvtár, 2015. június 10.) 
§ Érdekességek a könyvtárak történetéb!l (Szerecseny, Községi Könyvtár, 2015. október 7.) 
§ A gy!ri levéltárak új kiadványainak bemutatása (XVIII. Gy!ri és IV. Kisalföldi Levéltári 

Nap; Gy!r, Rómer Flóris M"vészeti és Történeti Múzeum, 2015. október 20. 
§ A Gy!r els! könyvemlékei � kódexek, kéziratok cím" kiállítás megnyitása (Gy!r, Gy!ri 

Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, 2015. november 5.) 
§ Mit tehetünk a települési könyvtárak helyi kapcsolatainak b!vítése érdekében? (El!adás a 

KSZR szakmai továbbképzésen; Gy!r, Kisfaludy Károly Könyvtár, 2015. november 18.) 
§ Az Arrabona 51. kötetének (Rómer Flóris Emlékkötet) bemutatása. (Rómer Flóris 

Emlékév záró konferenciája; Gy!r, Rómer Flóris M"vészeti és Történeti Múzeum, 2015. 
november 28.) 

 

Horváth Sándor Domonkos, dr.: 
§ A kisvárosi polgár és a közkönyvtár. (El!adás a debreceni KSZR M"helynapon; 

Debrecen, Méliusz Juhász Péter Könyvtár, 2015. szeptember 28.) 
 

Máj Szabolcsné: 
§ A Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenysége és eredményei. (El!adás 

a KSZR szakmai továbbképzésen; Gy!r, Kisfaludy Károly Könyvtár, 2015. november 
18.) 

 

Tolnai Gáborné: 
§ Digitalizálási gyakorlat a gy!ri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Térben. 

(El!adás a XXI. Vas Megyei Könyvtári Nap keretében; Bük, 2015. október 5.) 
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2015-ben intézményünk kiadásában megjelent kötetek: 
 

Kiadvány 2015. évi ráfordítás (ezer Ft.) 
Gülch Csaba: A hóesés befogad [versek]; 
 

Biczó Zalán: A gy!ri Magyar Waggon- és 
Gépgyár mérnöki-m"vezet!i-tisztvisel!i lexikona 
1896-1939 

584 Eft,(küls! forrásból) 
 

481 Eft (küls! forrásból) 

 

Intézményünk 2015-ös év médiaszereplései: 
 

Sor

szá
m 

Cím/Szerz$! Megjelenés Média!típusa 

1. Újdonság lesz a 
gyermeksarok 

http://www.kisalfold.hu/rabakozi_hirek/ujdon

sag_lesz_a_gyermeksarok/2418134/ 

Internetes cikk 

2. Együttm"ködnek 
a megyei 

könyvtárral 

http://www.kisalfold.hu/rabakozi_hirek/egyut

tmukodnek_a_megyei_konyvtarral/2416725/ 

Internetes cikk 

3. I. Nagy Tavaszi 

Rábcatorkolás� 
cím" 
vetélked!sorozat 

http://rabcatorok.interaktiv.pannonhelyiterme

k.hu/kulturalis-

oroksegunk/2015/05/22/inagy-tavaszi-

rabcatorkolas-cimu-vetelkedosorozat-1 

Internetes cikk 

4. Könyvhét � 

Dragomán 
György nyitja 
meg Gy!rben az 
irodalmi 

seregszemlét 

bradio.hu/hirek/kultura/konyvhet__dragoman

_gyorgy_nyitja_gyorben_az_irodalmi_seregs

zemlet 

Internetes cikk 

5. Közösségi ház 30 
millióból 
Bogyoszlón 

http://www.kisalfold.hu/rabakozi_hirek/kozos

segi_haz_30_milliobol_bogyoszlon/2401184/ 

Internetes cikk 

6. Tolnai Gáborné: 
Új lehet!ség a 
községi 
könyvtárak 

használóinak : 
Kisalföldi 
Könyvtárellátási 
Szolgáltató 
Rendszer. 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=621

&cntnt01returnid=66 

Internetes cikk 

7. Év végi ajándék, 
a gyermekeknek 

is Farádon. 

http://www.kisalfold.hu/rabakozi_hirek/ev_v

egi_ajandek_a_gyermekeknek_is_faradon/24

09207/ 

Internetes cikk 
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8. LISZI   �Rólad 
Szól � 

együttm"ködés a 
lakótelepi 
közösségekért�  

Gy!r+ TV, 2015. jan. 30. 
https://www.youtube.com/watch?v=nLWG-

aWee6M 

Internetes TV 

adás 

9. Váray László: 
Baksa Veron-

könyve 

Gy!r+ TV, 2015. febr. 24. 
https://www.youtube.com/watch?v=Zmr_y8y

FnnY 

Internetes TV 

adás 

10. 86. KÖNYVHÉT Gy!r+ TV., 2015. jún. 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=gXAMfd

0gH4s 

Internetes TV. 

adás 

11. Sajtótájékoztató Gy!r+TV., 2015. jún. 2. 
https://www.youtube.com/watch?v=gsS6xitC

bkI 

Internetes TV. 

adás 

12. Szabó Judit 
nyilatkozat 

Gy!r+TV., 2015. aug. 13. 
https://www.youtube.com/watch?v=4ZB0n1

VT1sw 

Internetes TV. 

adás 

13. Digitális 
helyismeret / 

Gülch Csaba 

Digitális helyismeret / Gülch Csaba, 2015. 
Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 124. sz. (2015. máj. 
29.).-p. 4. 

Nyomtatott sajtó 

14. Az e-könyv 
olcsóbb, a 
hagyományos 
szebb : 

utánozhatatlan 
varázsa van, ha 
nyomtatott 

példányt veszünk 
kézbe 

Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 4. sz. (2015. jan. 6.).-p. 

4.: 1 kép 

Nyomtatott sajtó 

15. Fejl!dnek a kis 
könyvtárak / 
Gülch Csaba 

Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 194. sz. (2015. aug. 
19.).-p. 4.: 1 kép 

Nyomtatott sajtó 

16. Gyermekkönyvtá
ri pályázatok 

Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 74. sz. (2015. márc. 
28.).-p. 4. 

Nyomtatott sajtó 

17. Gyógyító 
könyvek az 
onkológián / 
Gülch Csaba 

Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 175 sz. (2015. júl. 28.).-
p. 6.: 1 kép 

Nyomtatott sajtó 

18. Hétköznapi 
békeközvetít!k : 
a vita egy 

kapcsolat 

Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 215. sz. (2015. szept. 
14.).-p. 4.: 1 kép 

Nyomtatott sajtó 
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rendezésésre is jó 
lehet / Rimányi 
Zita 

19. Honismeretb!l 
jeles : talentum : 

diákok sikerei 

K2 : Gy!r és térsége hetilapja / f!szerk. 
Nyerges Csaba, 3. évf. [15. sz.] (2015. ápr. 
11.).-p. 13.: 1 kép 

Nyomtatott sajtó 

20. Ingyeningatlanok 

az államtól 
Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 139. sz. (2015. jún. 16.) 
.-p. 3. 

Nyomtatott sajtó 

21. Könyvtár-
korszer"sítés 
megyei 

segítséggel / 
Gülch Csaba 

Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 20. sz. (2015. jan. 24.).-
p. 4.: 1 kép 

Nyomtatott sajtó 

22. Szelfizz 

könyvvel# / 
Gülch Csaba 

Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 

Varga Lajos, 70. évf. 110. sz. (2015. ápr. 
29.).-p. 4. 

Nyomtatott sajtó 

23. Ünnepi könyvhét 
a Kisalfölddel 

Kisalföld : a család napilapja / fel. szerk. 
Varga Lajos, 70. évf. 128. sz. (2015. jún. 3.).-
p. 7. 

Nyomtatott sajtó 

24. XV. Gy!ri 
Könyvszalon 
2015. november 

6-8. Alkotói Díj 
átadás Jankovics 
Marcell Kossuth 

-díjas , író, 
gafikusnak 

https://www.youtube.com/watch?v=OM3_W

Oeoc4M 

Youtube              

25. XV. Gy!ri 
Könyvszalon 
2015. november 

6-8. Beszélgetés 
Jókai Annával 

https://youtu.be/2Mr3RPMG0cg Youtube 

26. XV. Gy!ri 
Könyvszalon 
2015. november 

6-8. Ünnepélyes 
megnyitó 

https://youtu.be/tQBroHzVmS8 Youtube 

27. XV. Gy!ri 
Könyvszalon 
2015. november 

6-8. Beszélgetés 
Pál Feri atyával 

https://youtu.be/NzZpZ6fyz5o Youtube 

28. 2015-ben is 

sikeresen zárult a 
segédkönyvtáros 
képzés a megyei 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4596

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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könyvtárban 

29. A 10. Országos 
Könyvtári Napok 
összefoglalója 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3863

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

30. A 200 éve 
elhunyt Sándor 
István emlékére 
/Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 7. rész/ 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2062

&cntnt01returnid=62 

31. A Garabonciás 
együttes m"sora 
a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4369

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

32. A Hangraforgó 
zeng a f" között 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2197

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

33. A Magyar 

Népmese Hete 
Ménf!csanakon 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3824

&cntnt01returnid=62 

 

34. A berni követ 
Filmklub a 

megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3977

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

35. A hátország élete 
Gy!r városában 
az els! 
világháború alatt 
/Torma Attila 

el!adása a 
megyei 

könyvtárban/ 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2982

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

36. A magyar 

jakobinus 

mozgalom 

ítéletei 
Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 13. rész 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4603

&cntnt01returnid=62 

 

 

Gy!ri Szalon 



35 

 

37. A nyelvében él! 
nemzet 

Irodalmi est a 

megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2489

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

38. A rendszerváltás 
után 25 évvel 
Romsics Ignác 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2818

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

39. A zene nyelvén, 
a dallamok 

országútján 

Nyárba fordult 
teraszkoncert a 

megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2866

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

40. Antarktisz 

Dr. Szilágyi 
György vetítéses 
el!adása 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3941

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

41. Arcanum 

Digitális 
Tudománytár 
Plus adatbázis 

A szolgáltatás 
már elérhet! a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3276

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

42. Az Andrássy-

lányok élete 

Kovács Lajos 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2196

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

43. Az egykori, 

Négus uralta 
ország � Etiópia 

Szilassi Péter 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2656

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

44. Az egzotikus 

Közép-Amerika: 

Mexikó 

Dr. Szilágyi 
György el!adása 
a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4583

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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45. Az egészségr!l 
közérthet!en a 
18. század végén 

Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 8. rész 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2947

&cntnt01returnid=62 

 

 

Gy!ri Szalon 

46. Az egészségr!l 
közérthet!en � 

prózában és 
versben � a 19. 

század elején 

Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 9. rész 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3001

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

47. Az !sember 
lelkének 
lenyomata 

Dr. Szabó Péter 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1707

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

48. Barangolás a 
zene 

birodalmában 

Fagott és 
zongoraszó a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2235

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

49. B"nbe esett 
festmények, 
avagy Vermeer 

kett!s élete 

Dr. Kiss Anna 

el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1578

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

50. Családfakutatás a 
XXI. században 

Módszertani 
konferencia 

Gy!rben 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3832

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

51. Csináld magad 

b!rékszerek 

Kézm"ves esték 
a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1538

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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52. Dalmadarak 

Dr. 

Lanczerdorfer 

Zsuzsanna 

lemezbemutatója 
a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2400

&cntnt01returnid=62 

 

 

Gy!ri Szalon 

53. Egy Gy!rött 
tevékenyked! 
polihisztor 

nyomában 

El!adás Dr. 
Kovács Pálról a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1455

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

54. Egy elfelejtett 

mesterség: 
kályham"vesség 

Székely Zoltán 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2342

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

55. Egy álmából 
�felébredt� óriás 
metropoliszaiban 

Peking és 
Sanghaj 

Lelóczky Jen! 
fényképész 
szemével 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2477

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

56. Eszter-lánc 
Mesezenekar 

Vers és zene a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2254

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

57. Fortélyos félelem 
igazgat? 

Bejczy Andrea 

el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2641

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

58. Gyógyítás és 
orvosi tanácsok a 
16. század 
legelején 

Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 12. rész 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4464

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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59. Harmonikámmal 
�A Nagy 
Háború� 
színterein 

Kulcsár Béla 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2717

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

60. Hencidától 
Boncidáig 

Levelez!s 
mesevetélked! 3. 
évfolyamos 
tanulók számára 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1654

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

61. Hogyan születik 
a textilkosár? 

Kézm"ves 
foglalkozás a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1429

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

62. II. Pius pápa 
nyomtatott 

levelei 1481-b!l 
Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 11. rész 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3951

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

63. Isten hajléka 
barokk 

köntösben 

N. Mészáros 
Júlia 
el!adássorozata a 

megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3703

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

64. Kalandok a 

hegyek között 
Szabó Lénárd 
barlangász 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3767

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

65. Kamocsai Péter: 
Kalligráfia és 
szamurájkardok 

Vetítéses el!adás 
a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4393

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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66. Keller Péter: Az 
él! Gárdonyi-arc 

Könyvbemutató 
a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4378

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

67. Keresztény 
spiritualitás az 
évszázadok 
tükrében 

El!adás a megyei 
könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1767

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

68. Kényszerítés 
helyett 

együttm"ködés 

Dr. Skíta Erika 
interaktív 

el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1648

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

69. K!rösi Csoma 
Sándor 
nyomában 

El!adás a megyei 
könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1519

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

70. Magyar tudósok 
az északi 
sarkkörön túl 
Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 10. rész 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3869

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

71. Markó Iván: A 
magány mosolya 

Hangoskönyv-

bemutató a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4512

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

72. Nemzetkaraktero

lógia a 19. 
század közepér!l 
Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 5. rész 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1491

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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73. Online játék, 
gyermekkoncert, 

slam poetry... 

Országos 
Könyvtári Napok 
Gy!rben 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3714

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

74. Orvosbotanikai 

könyvek a 18. 
század utolsó 
negyedéb!l 
Érdekességek a 
megyei könyvtár 
muzeális 
gy"jteményéb!l 
� 6. rész 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1750

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

75. Ott lent a messze 

délen: Ausztrália 
és Új-Zéland 

Dr. Szilágyi 
György vetítéses 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4509

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

76. Ott messze délen 

El!adás, tánc, 
zene Afrikáról a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1842

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

77. Puskaporos 

hordón ülve � A 

Csomád 
vulkánexpedíció 

El!adás a megyei 
könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2087

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

78. Szent Márton és 
az újbor 
Nagy Róbert 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4085

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

79. Sz!cs Géza: Hat-
százhat � Utazás 
tréfás rímekben 
Magyarországon 
és a világ körül 
Kötetbemutató a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4427

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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80. Találkozás 
Besenyei Péterrel 
M"repül! 
sztárvendég 
Szabadhegyen 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3776

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

81. Tavaszköszöntés 
gitármuzsikával, 
verssel 

Olvasóterasz-

nyitó rendezvény 
a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2686

&cntnt01returnid=62 

 

 

Gy!ri Szalon 

82. Terek és tér-
képzetek 

Hardi Tamás 
szerkesztette 

könyvbemutató a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4461

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

83. Textilékszer 
készítés a megyei 
könyvtárban 

Kézm"ves 
klubfoglalkozás 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1318

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

84. Tititá 

Filmklub a 

megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4296

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

85. Titokzatos 

vírusok 
nyomában 
Ausztráliában 

Ferenczi Márta 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2969

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

86. Táborozók a 
harmadikon 

Audiovizuális 
kalandtúra a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3016

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

87. Tárgyak, 
emlékek, sorsok 

Csenár Imre 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3454

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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88. Több út áll 
el!ttünk, 
melyiken 

induljak? 

Bejczy Andrea 

el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2561

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

89. Török világ 
Gy!rött 
Kis-Ázsiától a 
Kisalföld szívéig 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3471

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

90. Vidám operettek 
dalban, táncban 

Zenés délután a 
Marcalvárosi 
Fiókkönyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1531

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

91. Zene hangokkal, 

szöveggel és 
játékkal A 
magyar kultúra 
tiszteletére 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1458

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

92. Él! középkor az 
Athosz hegyén 

Dr. Szabó Péter 
el!adása a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2025

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

93. Ének, zene, tánc, 
mese 

Apnoé koncert a 
megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2038

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

94. Út az 
üdvösséghez: 
Istennel vagy 

nélküle?  
Gnoszticizmus, 

kathar eretnekség 
és az egyházi 
reakció a feudális 
Európában 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1936

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

95. �A világnak 
nekivágok� 

A Hangraforgó 
gyermeknapi 

koncertje a 

megyei 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2772

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 
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könyvtárban 

96. �Hegyalján 
innen, Sokorón 
túl�� 

Népmesemondó 
verseny 

Ménf!csanakon 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2302

&cntnt01returnid=62 

Gy!ri Szalon 

97. �Jó volna szólni 
szebben� 

Hangraforgó 
Klub a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4279

&cntnt01returnid=66 

Gy!ri Szalon 

98. �Magyar sors a 
sorsom� 

A Hangraforgó 
együttes 
Atlantisz 

harangoz cím" 
lemezének 
bemutatója 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3792

&cntnt01returnid=66 

 

 

Gy!ri Szalon 

99. �Magyar táj, 
magyar ecsettel� 

Hangraforgó 
Klub a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4600

&cntnt01returnid=66 

Gy!ri Szalon 

100. �Megfogyva bár, 
de törve nem� 

Szomolai Tibor a 

megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1924

&cntnt01returnid=66 

Gy!ri Szalon 

101. �Más a 
gyermekem?� 

El!adás a megyei 
könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1731

&cntnt01returnid=66 

Gy!ri Szalon 

102. �Nyitva van az 
Aranykapu, csak 

bújjatok rajta� 

Gyermekkoncert 

a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1446

&cntnt01returnid=66 

Gy!ri Szalon 

103. �Oly korban 
éltem� 

A Hangraforgó 
együttes 
lemezbemutatója 
a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2581

&cntnt01returnid=66 

Gy!ri Szalon 
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104. �Viadalhelyeken 
véressen, 
sebessen...� 

Hangraforgó 
Klub a megyei 

könyvtárban 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=2925

&cntnt01returnid=66 

Gy!ri Szalon 

105. �Én is nyitok 
arany torkot� 

A Hangraforgó 
együttes 
szeptemberi 

fellépése 

http://www.gyoriszalon.hu/index.php?mact=

News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3474

&cntnt01returnid=66 

Gy!ri Szalon 

106. Irány a könyvtár#  https://www.youtube.com/watch?v=FR1Akd

m8R-Q 

Gy!r+ TV 

107. Csütörtökt!l 
könyvünnep 

https://www.youtube.com/watch?v=gsS6xitC

bkI 

Gy!r+ TV 

108. Konkrét 
2015.06.01.  

https://www.youtube.com/watch?v=gXAMfd

0gH4s 

Gy!r+ TV 

109. Konkrét 
2014.11.05.  

https://www.youtube.com/watch?v=gjpu_Yp

E2uY 

Gy!r+ TV 

110. Drámázzunk a 
szalonban!  

https://www.youtube.com/watch?v=Y24Wyc

-AejU 

Gy!r+ TV 

111. Együttm"ködnek 
a megyei 

könyvtárral 

http://www.kisalfold.hu/rabakozi_hirek/egyut

tmukodnek_a_megyei_konyvtarral/2416725/ 

Kisalföld 
2015.02.06 

112. Egy hét múlva 
könyvszalon 
/sajtótájékoztató/ 

https://www.youtube.com/watch?v=b5bxZBq

83H8 

Gy!r+ TV 

113. Székirodalom 
vlog #005: 

Délutáni 
könyvszlalom  

https://www.youtube.com/watch?v=_53ja6Ck

ndc 

Youtube             

Bíró Szabolcs 

114. Az adatbázis 
egyesítés 
tapasztalatai a 

gy!ri megyei 
könyvtárban/Tol
nai Gáborné 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros/szerk. Gy!ri 
Erzsébet, Sz. Nagy Lajos, Vajda Kornél 24. 
évf. 11.sz.(2015.). -p.30-33 

Nyomtatott sajtó 

115. Digitálizált 
helyismeret / 

Gülch Csaba 

Kisalföld: a család napilapja/fel.szerk. Varga 
Lajos, 70. évf. 270 sz. (2015. nov. 18.).-p. 5.: 

1 kép 

Nyomtatott sajtó 

116. Els! lépések egy 
új típusú 
állománymenedz
sment felé a 
gy!ri megyei 
könyvtárban/Win
kler Csabáné 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros/szerk. Gy!ri 
Erzsébet, Sz. Nagy Lajos, Vajda Kornél 24. 
évf. 11.sz.(2015.). -p.34-37 

Nyomtatott sajtó 
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117. A jegyzetek a 

szívemben 
rejteznek/Gülch 
Csaba 

Kisalföld: a család napilapja/fel.szerk. Varga 
Lajos, 70. évf. 285 sz. (2015. dec. 5.).-p. 14.: 

1 kép 

Nyomtatott sajtó 

118. Kötelez! 
irodalom? : 

konferencia a 

XV. Gy!ri 
Könyvszalonon/
Tolnai Gáborné 

Könyvtári Levelez!/Lap/ szerk. Ger! Gyula, 
27 évf. 11. sz. (2015.).-p. 7-12. 

Nyomtatott sajtó 

119. A magyar írók 
már számolnak a 
Gy!ri 
Könyvszalonnal/

Laczó Balázs 

Kisalföld: a család napilapja/fel.szerk. Varga 
Lajos, 70. évf. 261. sz.(2015.nov.7.).-p. 6.: 1 

kép 

Nyomtatott sajtó 

 

 

A!könyvtári!kollégák!képzése,!továbbképzése 
 

Juhászné Lukács Mária májusban elvégezte a Könyvtári Intézet Zenei Könyvtárosi ismeretek 
c. akkreditált képzésének 30 órás III. modulját. 6 kolléga vett részt a segédkönyvtáros 
képzésen: E!ry Éva, Gats Mária, Máthé Norbertné, Vass György, Molnár Zoltánné, Torjainé 
Váraljai Lilla. Galambos Krisztina befejezte tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem 
informatikus-könyvtáros hallgatójaként a kétéves mesterképzésen. 
 

Munkatársaink szervezett továbbképzéseken való részvétele 2015-ben: 

Munkatársaink részt vettek a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének 
továbbképzésein. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete �A!min$ség! dinamikája:! a! fejl$d$!
könyvtár� cím" július 16-18. közötti szolnoki vándorgy"lésén is több kolléga részt vett. 
Abos-Beledi Veronika részt vett október 19-én Tatabányán, a könyvtárközi dokumentum-

ellátással foglalkozó ODR-konferencián. November 6-án a Könyvszalon Kötelez! irodalom? 
c. konferenciáján is képviselték munkatársaink intézményünket. 
 

 

Segédkönyvtáros!képzés 
 

Feln!ttképzési engedélyünk alapján 2015. január 27-én 22 f! részvételével indítottuk 
segédkönyvtáros képzésünket (Feln!ttképzési nyilvántartási szám: E-000936/2014/A001). 

 

Képzésben!résztvev$k!száma 

Saját finanszírozásban 6 f! 

KSZR tagkönyvtár könyvtárosaként 10 f! 

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér dolgozójaként 6 f! 

Összesen 22 f! 

 

A három modulból álló képzésen 15 kollégánk vett részt az oktatásban. 
Az OKJ-s végzettséget adó tanfolyam elvégzését követ!en a résztvev!k 2015. december 14-

én mindannyian sikeres záróvizsgát tettek 4.18 átlageredménnyel. A feln!ttképzésben 
résztvev!k közül hatan jegyz!könyvi dicsérettel végeztek. 
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5.) Elektronikus!könyvtár!� digitalizálási!tevékenységek!megvalósulása 
Távolról elérhet! és helyben igénybe vehet! szolgáltatások fejlesztése. 
 

Digitalizálás 
 

2015-ben folytattuk a digitalizálást a digitalizálási stratégia alapján, melynek f! célja, hogy a 
nehezen hozzáférhet! dokumentumokat tudjuk könnyen elérhet!vé tenni felhasználóink 
számára.  
A stratégia lényege: a helyismereti (megyei vonatkozású) gy"jteményre koncentrálunk. 
Párhuzamosan dogozunk különböz! dokumentumtípusokkal: folyóiratokkal, könyvekkel és 
kisnyomtatványokkal.  
 

Rendelkezünk megfelel! eszközparkkal, hogy A2 méretig bármit tudjunk digitalizálni és 
feldogozni. 2014-ben a mikrofilmen meglév! helyismereti folyóiratokat digitalizáltuk, 
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, ellen!rzés, javítás, OCR, közzététel az Interneten. Az év 
folyamán a Dunántúli Hírlap, a Fels!-dunántúli Hétf!, a Gy!ri Friss Újság, a Gy!ri Hírlap, a 
Gy!ri Nemzeti Hírlap, a Népakarat és a Nyugat-magyarországi Híradó évfolyamait � szám 
szerint 38-at � készítettük el, ez 5185 lapszámot és 30687 oldalt jelent. A képszerkesztéshez 
igénybe vettük a közösségi szolgálatra hozzánk érkez! diákok munkáját is. Folytattuk a 
könyvek digitalizálását is, ezen kívül a már meglév! képeslapgy"jteményünket is 
kiegészítettük az év során vásároltakkal, melyeket szintén digitalizáltunk. Mivel digitális 
könyvtárunk (Jadox) dokumentumfeltölt! részét az év során a fejleszt!k többször 
módosították a felmerül! m"ködési problémák miatt, a közzététel némi késést szenved. A 
digitalizált dokumentumok feldolgozásával nem kell külön foglalkoznunk, mivel elektronikus 
könyvtárunkba az integrált könyvtári rendszerb!l kerülnek át a metaadatok; ráadásul Duna 
Menti Közös Katalógusunkban az elektronikus könyvtár dokumentumai is kereshet!k 
(metaadatokra és teljes szövegre egyaránt). 
 

Dokumentumtípus 2015-ben 

digitalizált 
Ebb$l!a!

Jadoxban 

Jadox teljes 

állománya 

könyv 74 59 854 (106365 oldal) 

kisnyomtatvány 146 0 8442 

képeslap 133 64 2230 

folyóirat 27 cím 26 cím 50 cím (114933 
oldal) 

elektronikus 

dokumentum 

3 3 3 
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Távolról!elérhet$!és!helyben!igénybe!vehet$!szolgáltatások: 

 

Megtörtént a külön telephelyeken lev! szerverek centralizálása. Teljesen megsz"ntek a 
párhuzamos funkciók, mert a webes és levelez! szolgáltatások is egy-egy összevont központi 
szerverr!l m"ködnek. A munkafolyamatok egységesítése és a különálló adatbázisok 
el!készítése után megtörtént az IKR (Huntéka) adatbázisok összevonása. 
 

Szolgáltatás 
Létez$!szolgáltatás?!

(I/N) 

2015-ös!fejlesztése!
(I/N) 

Részletek 

Honlap I I 

online hírfolyam 
átalakítása a digitális 
szolgáltatások 
bemutatásához (távoli 
elérés) 

OPAC I  I  

online katalógusok 
egyesítése, domain-ek 

átszervezése (távoli 
elérés) 

Adatbázisok I I 

Arcanum Digitális 
Tudománytár Plus 
(helyben igénybe 
vehet!) 
IKR adatbázis-

egyesítés (távoli elérés) 
Referensz 

szolgáltatás 
I N távoli elérés 

Közösségi oldalak  I N távoli elérés 

Hírlevél N N  

RSS I I 
új gyarapodási RSS: új 
kották (távoli elérés) 

Digitális könyvtár I I 

új dokumentumtípus 
séma (elektronikus 
dokumentum) 

Internethasználat I I 

az új folyóirat-
olvasóban kialakított 
WIFI hozzáférés 
(helyben használatos) 

Önkiszolgáló 
könyvvisszavétel 

I I helyben használatos 

E-

dokumentumküldés 
I N távoli elérés 

Tartalomszolgáltatá
s: online kulturális 
magazin 

I N távoli elérés 

Hátrányos 
helyzet"ek 
könyvtári ellátása 

I N helyben használatos 
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6.) Innovatív!megoldások,!újítások: 
 

Megnevezés Leírás,!ismertet$ 

adatbázis-összevonás a két könyvtár adatbázisainak összevonása, melynek 
eredményeképpen a közös dokumentumállomány egyben látható 
(az olvasóknak) az online katalógusban is, lehet!vé vált a 
dokumentumok egységes feldolgozása, valamint megvalósult a 
gyarapodási RSS-csatornák kiterjesztése a teljes dokumentum 
állományra. A folyamat eredménye egy új, egységes adatbázis lett, 
amit február 26-tól használunk. Mindezekkel összefüggésben 
aktualizáltuk a használati szabályzatot, új nyomtatványok, 
valamint új könyvtárhasználati tájékoztató és új OPAC használati 
útmutató készült látogatóink számára. 
 

új típusú 
állománymenedzsment  

egy új típusú, a dokumentumok kölcsönzés-hatékony 
szerzeményezésén és elhelyezésén alapuló új 
állománymenedzsment kialakításának els! lépése: a kölcsönzés-

hatékony elhelyezés rendszerének kidolgozása informatikai 
támogatással. 

weboldal a 

segédkönyvtáros 
képzéshez 

a tananyag közzétételét biztosító weboldal létrehozása és 
folyamatos használata a hallgatók és az oktatók részér!l 

új marketing eszköz 
digitális 

szolgáltatásokhoz 

az intézmény digitális szolgáltatásainak, online híreinek látványos 
bemutatása a Kisfaludy Károly Könyvtár olvasói terének 
frekventált szolgáltatási pontján elhelyezett nagyképerny!s 
televízión keresztül, melynek tartalma központilag menedzselhet!. 
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7.) Megyei!könyvtár!területi!feladatellátása!(a Kult. tv. 66.§ alapján) 
 

7.1 Kötelespéldány!szolgáltatás 
Gy!r-Moson-Sopron megyéb!l 11 nyomda és 8 kiadó teljesítette kötelespéldány szolgáltatási 
kötelezettségégét. Egy kiadó az Xmeditor más megyében nyomtatja kiadványait, de mint 
kiadó szolgáltat6ja a kötelespéldányokat. 
A legtöbb könyv szolgáltatója a Palatia nyomda, t!lük minden könyvb!l két példányt kapunk. 
A legnagyobb hírlapszolgáltató a Lapcom Zrt., amely a megyei napilap készít!je is. 
 

 

7.2 ODR!tevékenység 
 

A!könyvtárközi!dokumentum-ellátás 
 

Könyvtárunkhoz, mint ODR szolgáltató könyvtárhoz 2015-ben több kérés érkezett (az el!z! 
évihez képest 125,74%), így nagyobb számú kérést is tudtunk teljesíteni. (az el!z! évihez 
képest 126,24 %) 
2014-ben hozzánk érkezett 1534 kérésb!l 1463-at teljesült, amely 95,37 %-os teljesítési 
arány. 
2015-ben 1929 kérés érkezett hozzánk, ebb!l 1847-et tudtunk teljesíteni. (95,74 %-os 

teljesítési arány. 
A kérések növekedésének és eredményes szolgáltatatás feltétele az integrált könyvtár nagy és 
széles gy"jt!kör" állománya, az állomány on-line katalógusban történ! láthatósága, valamint 
a gyors és pontos teljesítéséb!l adódhat. 
 

Könyvtárközi!kölcsönzés 2014 2015 % (2014 = 100) 

Saját olvasónak más könyvtárból kért 497 469 94,36 

           ebb!l teljesült 461 448 97,18 

Más könyvtártól hozzánk érkezett kérés 1534 1929 125,74 

          ebb!l teljesített 1463 1847 126,24 

          továbbított kérések 21 23 109,52 

 

A könyvtárközi kölcsönzések indítása és fogadása a Központi Könyvtárban és a Kisfaludy 
Károly könyvtárban is zajlik. (Az éves statisztikák az intézmény egészére vonatkoznak, egy 
kérés egyszer jelentkezik a statisztikában, függetlenül attól, melyik szolgáltató ponthoz is 
futott be a kérés.) 
Könyvtárunk, mint megyei dokumentumszolgáltatói hely, els!sorban a megyei környékbeli 
települések - városi és községi könyvtárak, illetve Gy!r városában m"köd! fels!oktatási 
könyvtárak kéréseit teljesíti. Az elmúlt évben ilyen irányú feladatainkat az el!z! évihez 
képest jobban tudtuk teljesíteni. A hozzánk érkezett 1929 kérésb!l 1847-t teljesült, amely 
95,75 %-os teljesítési arány. 
Saját olvasóink küls! könyvtártól kevesebbet kértek, ennek oka lehet, hogy az integrált 
könyvtár közös állományából hatékonyabban tudtuk teljesítni az igényeket. A 469 elindított 
kérésünkb!l 448-at tudtak teljesíteni más könyvtárak. 
Örvendetes módon a KSZR könyvtárak fel!l is rendszeresen érkeznek kérések, ezt segíti a 
KSZR könyvtárak számára a KSZR keretb!l elkülönített postaköltség-hozzájárulás is. 
23 estben kellett továbbítanunk hozzánk indított kérést, ennek oka, hogy a kér! könyvtáros 
nem tájékozódott el!zetesen az online katalógusunkban, és könyvtárunkban nem volt meg a 
dokumentum, vagy épp nem volt kölcsönözhet!. 
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A gyors teljesítés és a megbízhatóság miatt visszatér! megkereséseket kapunk az ország 
távolabbi pontjairól is. 
 

A könyvtárközi kérések több féle módon jutnak el hozzánk. A nagyobb könyvtárak 
túlnyomórészt az ODR internetes felületet használják, esetleg e-mailben keresnek meg 

minket. A kisebb községi könyvtárak könyvtárosai sokszor telefonon, vagy személyesen 
intézik kölcsönzéseiket. A könyvtárunk segéd-könyvtáros tanfolyamára járók gyakran 
személyesen intézik könyvtárközi kéréseiket. A KSZR könyvtárak könyvtárosait az el!z! 
évhez hasonlóan jöv!ben is az ODR felület használatára igyekszünk ösztönözni. 
 

A!kérések!formája!szerinti!megoszlás 2014 2015 % (2014 = 100) 

ODR felületen érkezett 575 db 892 db 155,13 

e-mail-en érkezett 498 db 525 db 105,42 

telefonon érkezett 103 db 34 db 33,00 

személyes megkeresés 358 db 478 db 133,51 

 

 

Az!elküldött!dokumentumok!típus!szerinti!megoszlása!2015-ben 

Eredeti dokumentum 1651!m# 1736 db 

    ebb!l könyv  1599 m" 1679 db 

    ebb!l foyóirat 12 m" 4 db 

   ebb!l egyéb  40 m" 53 db 

Másolat 196!m# 779 db 

   ebb!l nyomtatott 15 m" 16 db 

   ebb!l elektronikus 181 m" 763 db 

 

 

A könyvtárközi kérések egy része az Országos Dokumentum Szolgáltatás keretében, az az 
ODR-portál segítségével zajlik. Err!l a felületr!l 2014 óta nyerhet! ki statisztikai adat: 
 

ODR-es felületen!beérkezett!kérés 2014 2015 % (2014 = 100) 

Összesen beérkezett kérés 575 db 892 db 155,13 

               adott eredeti dokumentum 424 db 622 db 146,69 

               adott elektronikus dokumentum 79 db 170 db 215,19 

               adott másolat 29 db 2 db 0,07 

               adott dokumentum összesen 532 db 794 db 149,24 

 

ODR-es!felületen!elküldött!kéréseink 2014 2015 % (2014 = 100) 

Összesen küldött kérés 424 db 391 db 92,21 

             kapott eredeti dokumentum 278 db 287 db 103,23 

              kapott elektronikus dokumentum 85 db 60 db 70,59 

             kapott másolat 14 db 8 db 57,14 

             kapott dokumentum összesen 377 db 355 db 94,16 
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7.3 Területi!ellátó!munka!� szervezési megoldások, szakmai tanácsadás, közös fejlesztések, 

dokumentum- és információszolgáltatás, a normatíva és az érdekeltségnövel! támogatás 
felhasználása. (szöveges ismertet!, tendenciák bemutatása) 
 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Gy!r-Moson-Sopron megyében 180 
település könyvtárával tart fenn szakmai kapcsolatot. 

Ezen felül együttm"ködik a múzeumi, levéltári, a fels!oktatási és egyéb könyvtárakkal. (28 
intézmény). 
 

Gy!r-Moson-Sopron megye településeinek száma: 183. 
Ebb!l: 
§ Önálló, nyilvános könyvtárak száma: 29, 
§ Könyvtárellátási szolgáltató helyek száma: 152, 
§ Szünetel a könyvtári ellátás: 2 településen. 
 

A szakmai együttm"ködés keretében évente értekezletre hívjuk a megye könyvtárosait. Az 
adott év legfontosabb fejlesztési feladatain kívül tájékoztatást adunk az adatszolgáltatások, 
éves munkatervek és beszámolók elkészítéséhez. 
A min!ségfejlesztés bevezetéséhez szakért! bevonásával közös konzultációt tartottunk a 
megye könyvtárosainak. 
Amennyiben szükséges, a települések polgármestereit és jegyz!it is személyes találkozás 
során tájékoztatjuk. 

Módszertani tanácsadás keretében segítséget nyújtunk a tartalmilag elavult és fizikailag 
megrongálódott könyvek selejtezésében, a könyvtári rend kialakításában, az 
állományellen!rzések lebonyolításában. 
 

Segítünk, együttm"ködünk különböz! pályázatok megírásában, lebonyolításában. 
2015-ben a Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszer"sítése céljából 
kiírt NKA pályázat segítségével négy könyvtár teljes felújítása valósult meg, amely - a 

pályázati kiírásnak megfelel!en � a könyvtár alapterületének b!vítésével is járt. 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett, már hagyományos �Országos 
Könyvtári Napok� rendezvénysorozathoz minden évben csatlakozunk, pályázatot írunk a 
rendezvények anyagi támogatásának megszervezése érdekében. Ennek keretében megyei 
összefogással szervezünk megyénk könyvtáraiban tartandó el!adásokat, programokat. 
2015-ben a könyvtári héten 77 település 82 könyvtárában 320 rendezvényt szerveztünk meg, 
melyen 11 076 látogató vett részt. A programok sokszín"sége nagy érdekl!dést váltott ki 
minden korosztályból. Különösen sikeresek voltak a helyi el!adók, akik a közönséget 
leginkább érint! helyi témákról tartottak érdekes el!adásokat. 
 

2015-ben Érdekeltségnövel! támogatást 22 (városi és községi) Nyilvános Könyvtárak 

Jegyzékén szerepl! könyvtár kérhetett. Állománygyarapítási keretük alapján kaptak 
18 935 778 Ft összeg" ÉNT támogatást. Ezt a támogatást a könyvtárak állománygyarapításra 
fordították. 
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7.4 A! kistelepülési! könyvtári! ellátás! megszervezése! � rövid összefoglaló, mert a KSZR 
szolgáltatás bemutatása külön dokumentumban történik) 
 

Gy!r-Moson-Sopron megye KSZR szolgáltatásának els!dleges célja, hogy a megye 
közkönyvtári ellátása magas és egységes min!ségi elvárásoknak megfelel!en valósuljon meg, 
szerves részeként az országos rendszernek. 
Gy!r-Moson-Sopron megyében 183 település van; közülük 2015. évben 152 település volt 
tagja a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszernek. 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében ellátott települések 2/3-ában a lakosság 
száma nem haladja meg az 1000 f!t (99 település). Mindösszesen 33 település esetében 
beszélhetünk 1501 f!t meghaladó lakosságszámról, azonban ezek közül csupán 6 település 
lélekszáma haladja meg a 3000 f!t. A tagkönyvtárak közül a legnagyobb lélekszámú település 
3 277 f!vel Göny". 
 

A KSZR szolgáltatás megyénkben hét járásban valósul meg, amelyb!l ötöt (Csorna, Gy!r, 
Kapuvár, Pannonhalma, Tét) a megyei könyvtár közvetlenül lát el. További két járásban a 
mosonmagyaróvári és a soproni városi könyvtárakkal szerz!dést kötöttünk a szolgáltatás 
megszervezésére. 
A 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 4.§ 20. pontban felsorolt igénybe vehet! szolgáltatásokat 
biztosítjuk a települési könyvtáraknak. 
 

2015-ben kiemelt feladataink közt szerepeltek: 
§ informatikai fejlesztések folytatása; 
§ helyi igényeknek megfelel! állománygyarapítás; 
§ könyvhöz, könyvtárhoz kapcsolódó rendezvények szervezése; 
§ könyvtárosok képzése; 
§ digitális kompetenciák fejlesztése; 
§ ODR szolgáltatások népszer"sítése; 
§ helyismereti szolgáltatások; 
§ KSZR honlap építése. 

 

A min!ségi könyvtári szolgáltatások igénybevételéhez az ideális körülményeket további 
könyvtárfelújításokkal teremtettük meg. 2015-ben � az NKA pályázat nyertesein kívül � 11 

könyvtár kapott modern stílusú, új bútorzatot. 
 

Állománygyarapítás: a települési könyvtárakban olyan dokumentumbázis alakul ki, amely a 
helyi igényeket szolgálva emeli a település m"veltségi színvonalát, javítja az információkhoz 
való hozzáférést. 
 

2015-ben állománygyarapításra fordított összeg: 
 

Könyv Folyóirat CD/DVD/elektr. dok. 

db Érték db Érték db Érték 

18 683 db 35 058 808 Ft 455 db 2 786 136 Ft 58 db 146 807 Ft 

 

2015-ben 8 településen végeztünk retrospektív adatbevitelt, melynek eredményeként a 
könyvtárak állományának 93 %-a a NanLIB szoftver segítségével hozzáférhet! a könyvtárak 
OPAC felületén, valamint a Duna Menti Közös Katalógusban. 
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Rendezvények szervezése:  
A könyvtárhasználat, a könyvtári szolgáltatások népszer"sítése érdekében a szolgáltató 
helyeken könyvtári rendezvényeket szerveztünk. 
A különböz! korosztályok igényeinek megfelel! rendezvényekkel biztosítható a helyi értékek 
megismertetése, a könyvtárak tanulást támogató szolgáltatásainak bemutatása és 
népszer"sítése, az olvasás iránti érdekl!dés felkeltése, a könyvtárak közösségi hellyé válása. 
A rendezvények témái: bábszínházi el!adások, néprajzi és helytörténeti el!adások, 
ünnepekhez kapcsolódó programok, író-olvasó találkozók, zenés irodalmi el!adások, 
rendhagyó irodalmi órák, könyvtári órák, vetélked!k, kiállítások, kézm"ves foglalkozások, 
egyéb kulturális rendezvények. 

2015-ben 795 rendezvényt tartottunk, 45 235 f! részvételével. 
 

Oktatás: 
Az élethosszig tartó tanulás érdekében különböz! foglalkozásokat szerveztünk. 
A települések lakosságának digitális írástudás tanfolyamot 16 községben tartottunk, 37 
alkalommal, 350 f! részvételével. 
Szövegértés fejlesztés képzésen 15 községben 764 f! vett részt, összesen 45 alkalommal. 
 

A KSZR könyvtárosoknak szakmai napot tartottunk a következ! témakörökben: 
§ Beszámoló a Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységér!l és elért 

eredményeir!l. 
§ A könyvtárak közötti dokumentum- és információszolgáltatás � az Országos 

Dokumentumellátási Rendszer. 
§ Helyismereti munka a községi könyvtárakban � a hagyományos és a virtuális helyismereti 

gy"jtemény. 
§ Referátumok a könyvtári rendezvények, vetélked!k szervezésér!l, lebonyolításáról, a 

könyvtári szolgáltatások népszer"sítésér!l, valamint a KönyvtárMozi országos projekttel 
kapcsolatos tapasztalatokról. 

 

KSZR központként egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a megye községi 
könyvtárainak nyújtott információs szolgáltatásokat. 
 

Ennek érdekében 2015-ben az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg: 
A 2014-ben indult honlap fejlesztése az év során befejez!dött, a Kisalföldi Könyvtárellátási 
Rendszer honlapján elérhet! a megye valamennyi KSZR könyvtára. Az oldalon a 
könyvtárakkal kapcsolatos legfontosabb információk és online katalógusuk is elérhet!. A 
felületen közzétesszük a rendezvényekr!l készült fotókat, beszámolókat, valamint a 

digitalizált helyi sajtótermékeket. 
 

ODR szolgáltatások: 

Kiemelt feladatként plakát, valamint szórólap segítségével tovább népszer"sítettük az ODR 

szolgáltatást, melynek eredményeként egyre többen veszik igénybe a könyvtárközi kölcsönzés 
lehet!ségét. 
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7.5 Nemzetiségi!könyvtári!ellátás!(szöveges ismertet!, tendenciák bemutatása) 
 

Könyvtárunk 1992 óta a nemzetiségiek könyvtári ellátásának alapkönyvtára. Feladatunk, 
hogy a kisebbségek anyanyelvén íródott m"vekb!l minél szélesebb kínálatot biztosítsunk a 

településen él! olvasóknak. A megyében német és horvát nyelvterületen, 9 településen 
gyarapítjuk a könyvtárak állományát. Az ellátott könyvtárak közül horvát nemzetiség" 
Bezenye, Kópháza és Und, német nemzetiség" Ágfalva, Fert!rákos, Hegyeshalom, 
Jánossomorja, valamint Rajka. Kimlén horvát és német nemzetiségi ellátást is folytatunk. 
Együttm"ködünk Gy!r Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 
könyvtárával is. 
 

A nemzetiségeket közvetlenül ellátó könyvtárak gy"jteményi szempontból a községi 
könyvtárakba telepített letétek. Szervezetileg egységet képeznek a lakóhelyi könyvtárral. 
A nemzetiségiek könyvtári ellátása a községekben közvetlenül hozzáférhet! könyveken kívül 
a megyei könyvtár teljes gy"jteményével, szolgáltatásaival együtt válik teljessé. A 
könyvtárakban szorgalmazzuk az oktatáshoz, a tanuláshoz, az anyanyelvi kultúra 
fejlesztéséhez szükséges irodalom népszer"sítését. 
A dokumentumok beszerzése az Országos Idegennyelv" Könyvtár 2015. évi nemzetiségi 
dokumentum beszerzési keretének felhasználásával 140 000 Ft értékben gyarapítottuk a 
tagkönyvtárak állományát, amely 39 könyv és 2 CD beszerzését tette lehet!vé. Saját forrásból 
további 302 dokumentumot vásároltunk, 988 554 Ft értékben. 
A megvásárolt dokumentumokat a NanLib könyvtári szoftver segítségével dolgoztuk fel, a 
gy"jtemény ezáltal honlapunkon mindenki számára hozzáférhet!. 
 

 

7.6 Statisztikai! adatszolgáltatás (saját statisztikai feldolgozást megvalósult-e? Ha igen, 

milyen formában?): 
 

Megyénk könyvtárainak m"ködésér!l minden évben összegy"jtjük az éves statisztikai 
jelentéseket. A beérkezett statisztikai adatokat ellen!rizzük és feldolgozzuk a minisztérium 
statisztikai programjában. 2015. március 31-ig 214 adatlapot dolgoztunk fel. Ebb!l 183 
települési könyvtár, illetve községi szolgáltató hely, valamint 8 fiókkönyvtár. 
Egyéb könyvtárak (múzeumi, levéltári, egyházi, fels!oktatási) adatlapjainak száma 22. 
Saját adatbázisunkat, az úgynevezett TEKE-t (a települési könyvtári ellátás statisztikai adatai 
és viszonyszámai) folyamatosan frissítjük. Az adatok alapján elemzéseket készítünk. 
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer szakmai napján igény- és elégedettség vizsgálatot 
végeztünk a KSZR helyzetér!l, a megyei könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról, valamint a 
szolgáltató helyek igényeir!l. A kérd!íves vizsgálat tapasztalatait felhasználva folyamatosan 

javítjuk, fejlesztjük szolgáltatásainkat. 
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8.)  Gazdálkodással!kapcsolatos!f$bb!adatok!és!értékelésük 

 

 

8.1 Bevételi!és!kiadási!el$irányzatok!alakulása: 

 

 

8.2 Létszám!és!bérgazdálkodás!(változás!magyarázat)! 
Létszámváltozás!nem!volt 

 Pénzügyi!adatok!(ezer Ft-ra kerekítve)  
2014. évi 

tény 

 

2015. évi 
terv 

 

2015. évi 
tény 

eltérés 
%-ban 

2014-hez 

képest 

Bevétel 

Az intézmény m"ködési bevétele 60 154 24 000 71 128 118 

Ebb!l a könyvtár szolgáltatásaihoz köthet! 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 6 797 6 800 

 

7 235 106 

-ebb!l a késedelmi díjbevétel (forint) 1 879 1 900 1 866 99 

-ebb!l beiratkozási díjbevétel ( forint)  2 077 2 100 2 310 111 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 551 707 476 163 555 367 101 

         � ebb!l fenntartói támogatás 211 549 193 588 268 486 127 

� ebb!l központi költségvetési támogatás 283 025 282 575 282 575 100 

- ebb!l kistelepülési kiegészít!(KSZR) támogatás 123 025 120 575 120 575 98 

� ebb!l pályázati támogatás 33 178 0 4 256  

� a Pályázati támogatásból EU-támogatás 23 444 0 0  

Egyéb bevétel összesen  12 918 0 761  

Bevétel!összesen! 624 779 500 163 627 256 100 

Kiadás 

Személyi juttatás 223 388 206 314 220 855 99 

Munkaadókat terhel! összes járulék 62 346 57 086 63 673 102 

Dologi kiadás     241 319 236 763 257 233 107 

Egyéb kiadás 96 965 0 85 494 88 

Kiadás!összesen! 624 018 500 163 627 256 101 
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9.) Partnerség!és!önkéntesség! 
 

A megvalósult hazai és külföldi együttm"ködések, önkéntességi tevékenységek szöveges és 
számszaki bemutatása 

 

A!Dr.!Kovács!Pál!Megyei!Könyvtár!és!Közösségi!Tér!partnerei 
 

Házon belüli partnerek között tartjuk számon: 
 

§ Könyvtárunk valamennyi látogatóját, beiratkozott olvasóját 
Lel!hely: Huntéka adatbázis 

Felel!s: olvasószolgálat kijelölt munkatársa 

 

§ Helytörténeti adatbázisunk kutatóit 
Lel!hely: �Ki kicsoda Gy!r-Moson-Sopron megye helyismereti kutatásában?� cím" 
kiadvány. 

 

§ Könyvtárunk valamennyi aktív dolgozóját: 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\munkaid!s nyomtatványok   
Az adatok frissítéséért felel!s: titkárn! 

 

§ Könyvtárunk nyugdíjas munkatársait: 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Nyugdíjas munkatársak 

Az adatok frissítéséért felel!s: titkárn! 

 

§ A Szakszervezeti Bizottság:  és a Közalkalmazotti Tanács választott tisztségvisel!it:  
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Szakszevezt, Közalk. Tanács 
tisztségvis 

Az adatok frissítéséért felel!s: titkárn! 

 

Házon kívüli partnerek között tartjuk számon: 
 

§ Minisztériumokat, országos szakmai szervezeteket, társintézményeket 

Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Minisztériumok,  országos szakmai 
szerv, társint 
Felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa 

 

§ Gy!r Megyei Jogú Város Közgy"lése választott tisztségvisel!it, a bizottságok tagjait, 
Gy!r Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársait, az államigazgatásban és a 
közigazgatásban dolgozókat 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\GyMSM közgy"l. tisztségvis, közig-

államig dolgozói 
Az adatok frissítéséért felel!s: titkárn! 
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§ Gy!r-Moson-Sopron megye településeinek elöljáróit, a többcélú kistérségi társulások 
vezet!it 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\GyMSM településeinek elöljárói 
Az adatok frissítéséért felel!s: titkárn! 

 

§ Az általános iskolák diákjait, a középiskolai tanulókat, valamint a fels!oktatási 
hallgatókat, pedagógusokat, oktatókat. 
Lel!hely: olvasószolgálati adatbázis 

Az adatok frissítéséért felel!s: a feladattal megbízott tájékoztató könyvtáros 

 

§ A média szakembereit, a Gy!rben és a megyében m"köd! könyvtárakat, 
közgy"jteményeket, kulturális partner intézményeket, a fels!oktatás intézményeit; a 
gazdasági szakembereket, vállalati alkalmazottakat; a tudományos munkát végz!ket, a 
széles értelemben vett kutatókat és az érdekl!d! nagyközönséget 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Média, megyében m"k.könyvt, 
közgy"jt, fels!okt. int 
Az adatok frissítéséért felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa. 

 

§ Helyi nyomdák vezet!it, önkormányzati híradók szerkeszt!ségeit 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Helyi nyomdák vez, önk. híradó szerk 

Az adatok frissítéséért felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa. 
 

§ A megyében m"köd! civil szervezetek képvisel!it 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Megyei civil szerv.képv 

Az adatok frissítéséért felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa. 
 

§ Az irodalmi rendezvények látogatóit. 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa. 
 

§ Az iskolai könyvtárosokat 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Iskolai könyvtárosok 

Az adatok frissítéséért felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa. 
 

§ A szakmai rendezvények látogatóit. 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

Az adatok frissítéséért felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa. 
 

§ Az irodalmi rendezvényeink vendég közrem"köd!it 
Lel!hely: titkársági adatbázis 

D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Irodalmi rendezvények közem"k 

Az adatok frissítéséért felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa. 
 

§ A könyvtár mindennapi m"ködéséhez szükséges karbantartóit, szoftverünk fejleszt!it 
Lel!hely: titkársági adatbázis 
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D:\Dokumentumok\Dokumentumok\Partnerek\Karbantartók, szoftverek fejleszt!i 
Az adatok frissítéséért felel!s: a könyvtár küls! kapcsolataiért felel!s munkatársa. 

 

Jogosultságok 

 

§ az adatbázist a könyvtár valamennyi dolgozója jogosult olvasni; 
§ az adatbázisban módosítani, felülírni csak az arra kijelölt munkatárs jogosult; 
§ az osztályvezet!k kötelessége az adatbázisban szükséges változások jelzése; 
§ az adatbázis gondozása, javítása a könyvtár kapcsolattartásért felel!s munkatársának 

feladata. Az adatbázisokkal kapcsolatos feladatok ellen!rzése a könyvtár 
igazgatóhelyettesének felel!ssége. 

 

 

Önkéntesség 
 

A Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak horizontális és vertikális b!vítése a hatékony 
információátadás érdekében cím", TÁMOP-3.2.4-11/1-2012-0034 azonosító számú pályázat 
során partneri megállapodást kötöttünk a következ! három iskolával szövegértés-fejlesztési 
képzés megvalósítására: 

§ Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános M"vel!dési Központ 

(9024 Gy!r, Ikva u. 70.) 
§ Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (9028 Gy!r, 

József A. u. 4.) 
§ Speciális Szakiskola (9023 Gy!r, Szabolcska u. 26.) 

 

Folytattuk a Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak horizontális és vertikális b!vítése a 
hatékony információátadás érdekében cím", TÁMOP-3.2.4-11/1-2012-0034 azonosító számú 
pályázat során elkezdett szövegértés fejlesztési foglalkozásokat. 2015-ben egy képzés valósult 
meg, 8 f! részvételével. 
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10.) Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI!FELADATOK! 
 

Nyitvatartás! (heti nyitvatartási id!, hétvégi nyitvatartás, változások, figyelembe véve a 
költségvetési törvényben el!írt követelményt) 
 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 2015. évi tény 

változás %-

ban el!z! 
évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma 
(a könyvtár székhelyén) (óra) 

47 47 47 - 

Hétvégi nyitvatartás (óra) 50 50 50 - 

Munkaid!n túli nyitvatartás 
(óra) 

7 7 7 - 

Nyári zárvatartási id! 
(munkanap) 

4 4 4 - 

 

 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 

 

2015. évi 
tény 

változás %-ban 

el!z! évhez 
képest 

Szolgáltatási!feladatok � 
Könyvtárhasználat 
(KSZR!nélkül) 

 

 

A tárgyévben a könyvtárat aktívan 
használók száma (f!) 

15211 16000 14852 97,63% 

A könyvtári honlap-látogatások 
száma (kattintás a honlapra) 

755490 800000 897426 119% 

A könyvtár honlapja (teljes 
webhely) hány nyelven érhet! el 

3 3 3  

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítéseinek gyakorisága 
(alkalom/hónap átlagosan) 

22/hónap 22/hónap 22/hónap  

A könyvtári honlap 
tartalomfrissítésének száma összesen 

370 400 394 106% 

A könyvtár által az Országos 
Dokumentumellátási Rendszerben 

szolgáltatott dokumentumok száma 

1463 nem volt 

tervezhet! 

1847 126,24% 

A könyvtárban használható 
adatbázisok száma 

10 10 15 150% 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatások száma (db) 

9 9 9  

A Web 2.0 interaktív könyvtári 
szolgáltatásokat igénybe vev! 
használók száma (f!) 

5629 6000 4724 84% 

A könyvtári OPAC használatának 
gyakorisága (használat/év) (kattintás 

  131788  
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az OPAC-ra) 

Tárgyévben a könyvtár által nyílt 
hozzáférés" publikációként 
elérhet!vé tett dokumentumok 
száma 

a. : 2 

b.: 4545 

a.: 1  

b.: 1295 

a.: 1  

b.: 383  

a.: 100 

b.: 8 (ok: 

jadox-

problémák, 
folyóiratokat 
címekben 
számoljuk) 

A kölcsönzések száma 
dokumentumtípusonként                           
                                        

    

Nyomtatott dokumentum 244693 250000 235047 96% 

Zenei- és hangzó dokumentum 9075 9500 8642 95% 

DVD, CD-ROM 12480 13000 12074 96,7% 

Irodalomkutatások, témafigyelések 
száma 

56 60 20 35,7% 

A megyei könyvtár által nyújtott, 
dokumentált szakmai (megyei, 
illetve országos szint") tanácsadások 
száma 

0 0 0  

Fogyatékossággal él!k 
könyvtárhasználatát segít! IKT 
eszközök száma 

2 2 2  

Fogyatékossággal él!k számára 
akadálymentes szolgáltatások száma 

4 4 4  

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzések száma  

4 

A csoport-

bontás miatt 
4 képzés 
volt 

1 1 33% 

A könyvtár által szervezett olvasási 
kompetenciafejlesztést, szövegértés 
fejlesztését támogató nem formális 
képzéseken résztvev!k száma 

24 

 

 

8 8 33% 

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzések száma  

0 0 0  

A könyvtár által szervezett digitális 
kompetenciafejlesztési, 
információkeresési ismereteket 
nyújtó nem formális képzéseken 
résztvev!k száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett 
akkreditált képzések, 
továbbképzések száma 

1 1 1  

A könyvtár által szervezett 
akkreditált képzéseken, 
továbbképzéseken résztvev!k száma 

22 22 22  
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A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozások 
száma 

84 90 101 120% 

A könyvtár által szervezett 
könyvtárhasználati foglalkozásokon 
résztvev!k száma 

1977 2000 2253 114% 

A könyvtár által szervezett 
hátrányos helyzet"eket, romákat 
célzó, a társadalmi együttélést 
er!sít!, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 
nevel! és multikulturális programok 
száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett 
hátrányos helyzet"eket, romákat 
célzó, a társadalmi együttélést 
er!sít!, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára 
nevel! és multikulturális 
programokon résztvev!k száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
er!sít! programok száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett 
nemzetiségi közösségi identitást 
er!sít! programokon résztvev!k 
száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal él!k 
könyvtárhasználatát segít! képzések, 
programok száma 

0 0 0  

A könyvtár által szervezett 
fogyatékossággal él!k 
könyvtárhasználatát segít! 
képzéseken, programokon 
résztvev!k száma 

0 0 0  

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 

programokon, képzéseken 
résztvev!k száma, 

n.a. 2 2 100% 

A könyvtár által a nyugdíjas 
korosztály számára szervezett 
programok, képzések száma, 

n.a. 18 18 100% 

A könyvtár oktatást, képzést, 
könyvtári tevékenységeket támogató 
kiadványainak száma 

0 0 0  

Saját könyvtári hírlevél 
megjelenésének száma 

0 0 0  

A könyvtár megjelenésének száma a 
médiában 

40 60 119 297,5% 
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A használói elégedettség-mérések 
száma, a válaszadó használók 
száma/alkalom (átlag) 

0 1 1  

A használói elégedettség-mérések 
során a válaszadó használók 
száma/alkalom (átlag) 

0 500 550 100% 

A megyei könyvtár koordinációjával 
min!sítésre készül! települési 
könyvtárak száma 

0 0 0  

Az iskolai közösségi szolgálatot a 
könyvtárban teljesít!k száma 

13 15 65 500% 

Az iskolai közösségi szolgálat 
fogadására a köznevelési 
intézményekkel kötött 
megállapodások száma 

9 10 14 155% 

A könyvtárban foglalkoztatott 
önkéntesek száma 

0 0 0  

A könyvtárral írásos együttm"ködést 
köt! civil, határon túli, vállalkozói, 
stb. partnerek száma 

0 0 0  

A megyei könyvtár szakember-

ellátottsága (könyvtárosok 
száma/megye lakosságának száma) 

    

A megyei könyvtár olvasói 
hozzáférést biztosító számítógéppel 
való ellátottsága (számítógépek 
száma/a megyeszékhely 
lakosságának száma) 

0,000315 0,000315 0,000410 130% 

A megyei könyvtár által biztosított 
nemzetiségi dokumentumok száma 

168 130 341 204,16% 

A megyei könyvtár által a 
kistelepülési önkormányzattal kötött 
megállapodások számának aránya (a 
megyében lév! kistelepülések 
száma/megállapodást kötött 
települések száma) 

183/152 183/154 183/156 

a 

megállapo
dást 2015-

ben 

megkötött
ük, a 
KSZR 

tagjai 

2016-tól. 

100% 

A megyei könyvtár által beszerzett 
m"vek iránti érdekl!dés (a 
beszerzett dokumentumok 

kikölcsönzésének aránya, 
kölcsönzési átlag, adott 
dokumentum kikölcsönzésének 
száma) 

n.a. n.a. n.a.  
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Beszerzett!források!(KSZR!nélkül) 
 

Mutatók 
2014. évi 

tény 
2015. évi terv 2015. évi tény 

Változás 2014-

2015 (%) 

Költségvetés 45 471 248* 37 325 000 38 946 251 85,65% 

Érdekeltségnövel! 
támogatás 

5 552 000 5 000 000 7 731 391 139,25% 

ODR támogatás 
dokumentumok 

beszerzésére 

1 200 000 1 000 000 1 200 000 100% 

Egyéb      

Források!összesen 52 223 248 43 325 000 47 877 642 91,67% 

Ajándék, 
kötelespéldány értéke 

12 354 966 10 000 000 7 786 050 63,01% 

Összesen 64 578 214 53 325 000 55 663 692 86,19% 

 

*A korábbi évek megyei könyvtári deziderátáinak beszerzése emelte meg. 
 

Érdekeltségnövel$!támogatás!keretében 7 731 391 ezer forintot kaptunk, amelynek 30 %-át 
a 9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a könyvtár technikai, m"szaki 
eszközeinek gyarapítására fordítottuk. Állománygyarapításra a fennmaradó 5 411 974 forintot 

költöttük. 
Az ÉNT támogatás lehet!vé tette, hogy az év során néhány terület gyarapítását kiemelten 
kezeljük és ennek megfelel!en nagyobb beszerzési keretet biztosíthattunk, mint azt 

el!z!ekben terveztük. 
Ezek a területek a következ!k: 

§ Helyismereti gy"jtemény gyarapítása (képeslapok, kisnyomtatványok, antikvár 
vásárlások) 

§ Nemzetiségi ellátás 

§ Idegen nyelv" dokumentumok beszerzése 

§ Kották és zenei CD-k beszerzése. 
§ Elhasználódott kötetek, hiányok pótlása valamennyi részlegünkben. 

 

Nemzetiségi ellátás: 
A megyében 9 településen van nemzetiségi!ellátás, ezek horvát (Bezenye, Kimle, Kópháza, 
Und) ill. német (Ágfalva, Fert!rákos, Hegyeshalom, Jánossomorja, Kimle, Rajka) 
nemzetiség" települések. Ezen települések nemzetiségi ellátására, valamint a gy!ri Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatására 2015-ben 130 dokumentum beszerzését terveztük. 
Az Érdekeltségnövel! támogatásunk magas összege lehet!vé tette, hogy 1 000 0000 forintot 

különítsünk el dokumentum-beszerzésre a nemzetiségi települések számára. Ez 
településenként 95-95 ezer forint, a Roma önkormányzatnak, pedig 50 ezer forint. Összesen 
302 dokumentumot vásároltunk 988 554 Ft értékben. 
Saját forrásunk mellett még a nemzetiségi ellátást segítette az Országos Idegennyelv" 

Könyvtár 2015. évi nemzetiségi dokumentum beszerzési kerete, 130 000 Ft német és horvát, 
10 000 Ft cigány nyelv" dokumentumok (39 könyv, 2 CD) beszerzésére. 
Összességében 341 dokumentummal, 1 136 356 forint értékben gyarapodott a nemzetiségi 
ellátó rendszerünk. 
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ODR támogatás felhasználása: 
Az év során a 2014. évi keretét (1 200 000 Ft) használtuk fel dokumentum-beszerzésre, mert 
teljesítésének határideje 2015. június 30. volt A keretb!l 800 000 forintért vásároltunk 

dokumentumokat, összesen 347 kötete szereztünk be. A 2015. évi 1 200 000 forint 

felhasználása nem történt meg 2015-ben, mert a teljesítés határideje 2016. június 30. és 2016-

ben kívánjuk felhasználni. 
 

Ajándékként könyvtárunk 3 004 dokumentummal gazdagodott az év során, 6 445 232 forint 

értékben. 
A Márai-program V. fordulóján összesen a 710 dokumentumot igényeltünk, amivel 1 698 

238 forint értékben gyarapodott állományunk. 
A Nemzeti! Kulturális! Alap! könyvtámogatásának II. fordulóján összesen 316 
dokumentumot kaptunk, 896 793 forint értékben. 
A Goethe Intézet az el!z! évek gyakorlatát folytatva 550 euro értékben ajándékozott 
dokumentumokat - szép- és szakkönyveket egyaránt, - amit az általuk megküldött listáról 
választhattunk ki. 
 

A kötelespéldányként kapott dokumentumok megoszlása: 

 

 Kötelespéldány 2014 Kötelespéldány 2015 

Állománycsoport Egység Ft Egység Ft 

Könyv 357 822 883 Ft 433 949 670  Ft 

Id!szaki kiadvány 123 461 290 Ft 92 361 003  Ft 

Aprónyomtatvány 631 16 040 Ft 632 29 645 Ft 

Plakát 2 400 Ft 1 500 Ft 

Összesen 1 113 1 300 613 Ft 1 158 1 340 818 Ft 
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Gy#jteményfejlesztés 
 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 

2015. évi 
tény 

változás 
%-ban 

el!z! 
évhez 
képest 

Gyarapításra fordított összeg (Ft) 45 471 248 37 325 000 38 946.251 85,65% 

ebb!l könyv (Ft) 32 757 992 25 200 000 30 090 235 91,85% 

ebb!l folyóirat (Ft) 4 441 965 5 775 000   2 105 674 

*5 559 984 

 

125,16% 

ebb!l CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft) 

7 202 772 5 550 000 4 895 984 67,97% 

egyéb (kép, kotta, apróny.) (Ft) 1 068 519 1 000 000 1 855 099 173,61% 

A könyvtári állomány éves 
gyarapodása  
dokumentumtípusonként (db és 
méter) 

24 793 20 000 22 600 

**ld.részletes 
adatok 

 

91,15% 

A gy"jteményb!l apasztott 
dokumentumok száma 
dokumentumtípusonként 

70 308 33 250 24 291 *** 

ld.részletes 
adatok 

34,54% 

Kötelespéldányként kapott és 
nyilvántartásba vett dokumentumok 
száma (db) 

1 113 1 000 1 158 104,04% 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 
bekerült dokumentumok száma (db) 

1 571 1 500 1 232 78,42% 

Helytörténeti gy"jteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db ) 

450 400 676 150,22% 

Nemzetiségi gy"jteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

168 130 341 202,97% 

Zenei gy"jteménybe bekerült 
dokumentumok száma (db) 

2 268 2 000 2 415 106,48% 

A megyei könyvtár esetében a 
tárgyévben beszerzett egy lakosra 
jutó könyvtári dokumentumok 

száma (dokumentumok 
száma/megye lakossága) 

Lakosság: 
450 318 f! 

 

0,055 

 

 

 

0,044 

lakosság: 
452 638 f! 

 

0,05 

 

 

 

91 % 

 

*Pénzügyi jogszabályváltozás � id!beli elhatárolódás � miatt  3 454 310 Ft csak a tárgyévi 
(2016) könyvelésben jelentkezik. 
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Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
(KSZR) gyarapodás 

 

2014. tény 2015. terv 2015. tény 

változás %-

ban el!z! 
évhez (2014) 

képest 
gyarapítási összeg (Ft)   37 735 426 38 000 

000 

35 663 122 94,5% 

ebb!l könyv (Ft) 32 296 264 32 750 

000 

35 058 808 108,55% 

ebb!l folyóirat (Ft) 3 870 221 5 000 000 457 507 

*2 786 136 

 

71,98% 

ebb!l CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft) 

1 568 944 250 000 146 807 9,36% 

 

*Pénzügyi jogszabályváltozás � id!beli elhatárolódás � miatt 2 328 629 Ft csak a tárgyévi 
(2016) könyvelésben jelentkezik. 

 

Gyarapítás: 
Továbbra is kiemelt területnek tekintjük a Muzeális- ill. a Helyismereti gy"jteményünk 
gyarapítását. Ennek érdekében folyamatosan figyeljük az online antikváriumok és aukciók 
kínálatait. 2015-ben a Muzeális gy"jtemény számára 37 dokumentumot (35 könyv, 2 térkép) 
szereztünk be, 677 800 Ft értékben. 
Helyismereti gy"jteményünkben jelent!sen b!vült a képeslap- és az aprónyomtatvány 
gy"jtemény. Vásároltunk összesen 236 dokumentumot (38 aprónyomtatványt, 198 
képeslapot) 680 445 Ft értékben. 
 

**A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként (db és érték) 
 

dokumentumtípus db érték 

Könyv                       17 770 45 827 406 

Id!szaki kiadvány    650 4 062 839 

Hanghordozó            1538 3 007 462 

Térkép                      74 138 536 

Kotta, partitúra (nyomt.zenei)           229 1 188 154 

Videokazetta, DVD (képdok.)                  800 2 785 982 

Elektronikus dok.     9 16 002 

Aprónyomtatvány    920 123 970 

Kép                         198 603 645 

Plakát                        412 83 290 

Összesen 22 600 57 837 286 

 

Apasztás: 

Folytattuk az el!z! években megkezdett tervszer" állományrevíziót, amit a felesleges duplum 
példányok, a helysz"ke és az olvasói igények megsz"nte egyaránt indokolt. Két 
fiókkönyvtárunkban végeztünk teljes állomány átvizsgálásával történ! kivonást. 
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Gy!rszentiváni fiókkönyvtárból 6 184 (az állomány 26,61%-a), Gyárvárosi fiókkönyvtárból 
2 412 (28,64%) kötetet töröltünk. 
A Gyermekkönyvtár és a Központi könyvtár állományából 4 851 felesleges duplumot 

töröltünk. 

A Kisfaludy könyvtár állományából összesen 4 705 dokumentum került törlésre, ami 
könyveket, folyóiratokat és elavult térképet tartalmazott. A Kisfaludy könyvtár törlésében a 
legnagyobb tétel a II. emeleti olvasóteremb!l történ! kivonás jelentette, amelynek oka a terem 

rendezvénytérré alakítása, megsz"nt a klasszikus olvasótermi funkció. Törlésre került 3 260 

kötet. 
2015. április 1-t!l megsz"nt a Bácsai fiókkönyvtárunk, állományából a 2010 utáni anyagot � 

ha állapotuk indokolta - más részlegeink között osztottuk szét, a többi dokumentum törlésre 
került. A törölt dokumentumok közül a hasznosíthatót megkapják azok a KSZR könyvtárak, 
amelyek állománya er!sen hiányos. 
 

*** A gy"jteményb!l apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként 
 

dokumentumtípus db érték 

Könyv                       23 709 11 258 043 

Id!szaki kiadvány    158 49 394 

Hanghordozó            6 7 681 

Térkép                      339 14 365 

Brosúra           61 20 727 

Videokazetta, DVD (képdok.)                  18 54 671 

Összesen 24 291 11 404 881 

 

Állomány 2015. december 31-én 

 

 Állomány 2015. XII. 31. 
Állománycsoport Egység Ft 

Könyv                       480 644 464 853 148 

Id!szaki kiadvány    35 482 54 151 704 

Hanghordozó            19 489 28 141 130 

Mikrodokumentum  1755 523 788 

Térkép                      1 1535 665 183 

Dia                          2 1 010 

Kotta, partitúra (nyomt.zenei)           2 887 4 155 071 

Videokazetta, DVD (képdok.)                  6 394 17 622 132 

Elektronikus dok.     973 4 983 025 

Aprónyomtatvány    67 626 995 122   

Brosúra                   4 851 734 920 

Kép                         38 134 2 756 970 

Plakát                        25 596 1 610 556 

Összesen 685 368 581 193 759 
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Gy#jteményfeltárás 
 

 

*az adatbázis egyesítés után a megszüntetett adatbázisból átkerült rekordok száma 38 786, 

ténylegesen bekerült új rekord 50 753. 

**visszamen!leges feltöltés: 244 546, ami a megyei könyvtár adatbázisainak egyesítése után 
a volt városi könyvtár anyagának beküldését jelenti. 
 

A megyei könyvtár gy"jteményei, fiókkönyvtárai és a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
szolgáltató helyei (105 település) számára végeztük a dokumentumok teljes feltárását. 2015-

ben megtörtént, a megyei könyvtár két különböz! Huntéka rendszerének egyesítése. Az 
egyesítés utómunkálatai még több évig eltartanak, mert szükséges valamennyi törzs 
javítására, ellen!rzésére. A duplum sz"rés által nem felismert azonos rekordok 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 

2015. évi 
tény 

 

változás 
%-ban 

el!z! 
évhez 
képest 

Épített elektronikus 
katalógusokban/adatbázisokban 
rögzített rekordok száma 

 Megyei 

Kvt. 

53 507 

 

 

KSZR 3 

621  

Megyei Kvt. 

21 500 

 

 

KSZR 3 500 

Megyei Kvt. 

89 539, 

ebb!l 
kurrens 

anyag     50 

753*  
KSZR 1 454 

 

94,41% 

Magyarországi Közös Katalógusba 
(MOKKA) betöltött tételek száma 

 6 555 10 000 260 716, 

ebb!l 
kurrens 

anyag 

16 170** 

 

246,68% 

Országos gy"jt!kör" 
cikkadatbázisba betöltött rekordok 
száma      (Huntéka 
cikkadatbázis###) 

 

11 247 

 

6 000 

 

9 828 

 

87,38% 

Feldolgozás id!tartama (egy 
dokumentum feldolgozásának 
átlagos id!tartama órában 
kifejezve) 

 

0,5 óra 

 

0,5 óra 

 

0,5 óra 

 

100% 

Beérkez! új dokumentumok 
olvasók számára történ! 
hozzáférhet!vé válásának 
id!tartama napokban kifejezve 
(átlagosan) 

 

 15 

munkanap 

 

15 

munkanap 

 

20 

munkanap 

 

133,3% 

A gy"jtemény elektronikus 
feldolgozottsága (az elektronikus 
katalógusban feltárt 
dokumentumok száma a 
gy"jtemény egészének %-ában) 

  

90 % 

 

91 % 

 

91% 
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megszüntetésére, a tárgyszórendszer javítására. A KSZR rendszer dokumentumainak feltárása 
továbbra is a Nanlib program segítségével történik. 
A feltárás során analitikus feltárás készült a tanulmánykötetekr!l, komolyzenei CD-kr!l és 
kottákról, szépirodalmi antológiákról. 
Az év utolsó negyedévében jelent!s lemaradásunk lett a feldolgozásban. Ennek oka, hogy 
nagyon sok dokumentumot szereztünk be, a Könyvtárellátó nem szállította folyamatosan a 
megrendelt dokumentumokat, a közbeszerzésben el!írtak ellenére sem. 
 

Adatbázis-építés 

 

dokumentumtípus/#rlap  bibligráfiai!
rekordok!száma!

2014 

2015-ben 

készített!
rekordok!száma 

bibligráfiai!!
rekordok!száma!

2015* 

Könyv                       320 389 57 081 262 911 

Régi könyv 2 406 992 3 219 

Könyv analitika 71 765 16 571 35 238 

Periodika    2 437 220 1 869 

Hangzó            35 318 6 231 36 411 

Térkép                      2 733     715 2 599 

Kotta 19 372 487 19 632 

Videokazetta, DVD  11 202 5 542 10 827 

Elektronikus dokumentum     1 189 254 1 065 

Cikk  224 514 9 828 209 265 

Kép                         11 007 234 11 239 

Összesen 702 332 98 156** 607 802 

 

*A konverzió duplumsz"rése miatt csökkent a rekordok száma. 

** Az adatbázis újnak tekintette a városi könyvtári Huntékából áttöltött, nem duplumsz"rt 
rekordokat is, ezért a magas szám. 
 

A gy"jtemény elektronikus feldolgozottsága 91 %. 
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Tudományos!kutatás 
 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 2015. évi tény 

változás %-ban 

el!z! évhez 
képest 

   

Kutatómunka éves 
id!alapja 
(munkaóra/év) 
  

0 0 0  

Tudományos 
kutatások száma 

    

A könyvtár összes 
publikációinak száma 
és ebb!l a könyvtár 
szakemberei által 
készített, nyomatott 
vagy elektronikus 

formában megjelent 
publikációk száma 

31 40 83  268% 

 

Idegen nyelv" 
publikációk száma 

0 0 0  

Nemzetiségi nyelv" 
kiadványok, 
publikációk száma 

0 0 0  

A könyvtár által 
kiadott kiadványok 
száma 

4 3 3 75% 

A könyvtár 
szakemberei által 
tartott el!adások 
száma 

12 12 12   

A könyvtár 
szakemberei által 
elvégzett szakért!i 
tevékenységek száma 

0 6 10  

A könyvtár által 
szervezett 

konferenciák száma  

3 konferencia  1 konferencia 3 konferencia   

A könyvtár által 
szervezett 

konferenciákon 

résztvev!k száma 

240 résztvev!  270 résztvev!  112,5% 

A könyvtár 
szakembereinek 

konferencián való 
részvételének száma 

n.a. nem tervezhet! 130  

A képzésben, 
továbbképzésen részt 
vett dolgozók száma 

8 9 9 112,5% 
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Intézményünkben csak tudományos munkát végz! munkatárs nincs, így erre meghatározott 
id!keret sincs. A megyei könyvtár munkatársai tudományos kutató munkájukat egyéb 
teend!ik mellett, illetve nagyobb részben szabad idejükben végzik. A munkatársak 
publikációinak dönt! többsége � amint az itt közölt jegyzékb!l is kit"nik � a megyei könyvtár 
által kiadott www.gyoriszalon.hu oldalain látott napvilágot. 
 

A 2014. évben intézményünk munkatársai közül senki nem végzett szakért!i tevékenységet. 
Ennek oka, hogy a szakért!i vizsgálatok elvégzésére irányuló felkérés az év vége felé érkezett 
meg, így a 2014. évre tervezett vizsgálatok elvégzése a 2015. év elejére húzódott át. 
Munkatársaink közül dr. Horváth József kapott az Emberi Er!források Minisztériuma 
kultúráért felel!s helyettes államtitkárától ilyen irányú felkérést, melynek értelmében a 2015. 
év elején hat könyvtárban végzett szakért!i vizsgálatot. Mivel 2015 !szén újabb felkéréseket 
is kapott, így az év végén további négy könyvtárban végzett szakért!i vizsgálatot � így a 
2015-ben elvégzett vizsgálatok száma tíz lett. Az eddigi tapasztalatok szerint évente 4-6 

felkérés szokott érkezni a megbízótól; ezért tervezünk öt szakért!i vizsgálatot erre az évre. 
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Rendezvény,!kiállítás 
 

Mutatók 2014. tény 
2015. évi 

terv 

2015. évi 
tény 

Változás %-ban 

az el!z! évhez 
képest 

A könyvtárban a 
tárgyévben szervezett 
helyi, megyei és országos 
szint" közösségi 
programok, rendezvények 
száma összesen  

2063 2000 1528 74% 

A könyvtárban a 
tárgyévben szervezett 
helyi, megyei és országos 
szint" közösségi 
programok, 

rendezvényeken 

résztvev!k száma 

96.600 90.000 93.431 96% 

Tárgyévben szervezett 
konferenciák száma  

1 1 1  

Tárgyévben szervezett 
konferenciákon  
résztvev!k száma 

125 138 140 112% 

A könyvtárban szervezett 
id!szaki kiállítások száma  

19 18 16 84% 

A könyvtárban szervezett 
id!szaki kiállítások 
látogatóinak száma 

10.555 10.580 9494 89% 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvények száma  

11 28 30 263% 

Tárgyévben a családok 
számára meghirdetett 
rendezvényeken résztvev!k 
száma 

5287 7020 4531 86% 

A megyei könyvtár 
esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett 
rendezvények száma  

673 700 795 118 % 

A megyei könyvtár 
esetében az általa ellátott 
kistelepüléseken szervezett 
rendezvényeken  
résztvev!k száma 

36 618 37 000 45 235 124 % 

Egyéb rendezvényeken 
résztvev!k száma 
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Célunk, hogy a lakosság anyagi lehet!ségeinek, érdekl!désének, és életkorának megfelel! 
színvonalas kulturális és szabadid!s programokat nyújtsunk. Ismernünk kell a városrészekben 
a közm"vel!dés folyamatait, sajátságos jellemz!it, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ott 
él!k gazdasági lehet!ségeit sem. Szabadhegyen, Marcalvárosban, Gyárvárosban, Adyváros és 
Nádorváros vonzáskörében él! emberek már hozzászoktak ahhoz, hogy változatos és színes 
m"vel!dési formák közül választhatnak, és azt a kínálatot és színvonalat szeretnénk továbbra 
is fenntartani. 

Feladatunk, hogy meg!rizzük és fenntartsuk a szellemi értékeket és hagyományokat. 
Továbbra is támogatjuk a nemzetiségek és kisebbségek kultúráját, ünnepi és egyéb más 
rendezvényeik lebonyolításához színteret, a szervezéshez szakmai segítséget nyújtunk. 
Szeretnénk a jó kapcsolatot ápolni a társintézményekkel, civil szervezetekkel és a 
családokkal. 
Segítjük továbbra is az amat!r alkotó közösségeket, klubokat, és szakköröket, hiszen a 
közm"vel!dési területen így nagyon jó együttm"ködést és szakmai kapcsolatokat lehet 
kialakítani. 
Az osztály munkatársaira jellemz! a felkészültség, maximális szakmai elhivatottság, az 
empátia és a segít!készség.   
 

Nagyrendezvények 
 

86. ÜNNEPI KÖNYVHÉT!ÉS!14. GYERMEKKÖNYVNAPOK 

GY R, 2015. JÚNIUS!4-6. 

 

Intézményünk f! szervez!ként koordinálta a rendezvényt, mely Gy!r Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának támogatásával jött létre. 2015-ben Gy!r a vidéki országos megnyitó 
helyszíne volt. 
Az idei rendezvény mérlege: 

§ 13 könyvbemutató és 12 kültéri színpadi program várta az érdekl!d!ket (négy 
helyszínen), 

§ 17 könyvkiadó, könyvesbolt, intézmény jelent meg a Baross úton felállított standokon 

Helyszínek: 
§ Baross úti szabadtéri színpad  
§ Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár - olvasóterem,  
§ Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár � muzeális gy"jtemény, 
§ Rómer Flóris M"vészeti és Történeti Múzeum Esterházy-palotája 

Könyves programjaink között egyaránt szerepeltek helyi és országos ismertségnek örvend! 
szerz!k. 
 

Az Ünnepi Könyvhét könyvbemutatóiból: 
Szabó T. Anna: Senki madara; Dragomán György: Máglya; Boldizsár Ildikó: Mesék boldog 
öregekr!l; Tóth Krisztina: Pillanatragasztó; Darvasi László Szív Ern! kötetei; Szigethy 
Gábor: Id!törés, Iván Csaba: Jazztérkép;  
 

Színpadi programjainkból: 
Németh Kristóf és Huzella Péter zenés irodalmi m"sora; a Misztrál együttes koncertje; az 
Apnoé zenekar koncertje; a Kajárpéci vízirevü el!adása; a Cserefa együttes koncertje 

A legkisebbeket számos gyerekprogram várta, többek között a Ládafia Bábszínház, a Magyar 
Népmese Színház, a Görömb! kompánia és az Aranyalma Páros m"sora. 
A látogatók (vásárlók, nézel!d!k és a programokon résztvev!k) becsült száma: 5000 f!. 
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Az Ünnepi Könyvhét programjai 
 

Június 4., csütörtök 

 

10.30  Népszer" dallamok skótdudán 

  Kéri György zenész, író m"sora 

 

11.00  Ünnepélyes megnyitó � 

  vidéki országos megnyitó 

  Köszönt!t mondanak: 
  Kocsis András Sándor, a Magyar Könyvkiadók és 

  Könyvterjeszt!k Egyesülése elnöke, 
  Dragomán György József Attila-díjas író 

 

  Zenés irodalmi m"sor 
   Huzella Péter el!adóm"vész és 

  Németh Kristóf színm"vész el!adásában  

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

16.00  Könyvbemutató 

  Zólya Andrea Csilla: Szabadcsavar 

  Beszélget!társ: Szalai Zsolt költ!, szerkeszt! 

  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gy"jtemény 

 

16.00  A Cserefa együttes koncertje 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

17.00  Könyvbemutató 

  Szabó T. Anna: Senki madara 

  Beszélget!társ: Werner Krisztina 

  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gy"jtemény 

 

17.30  A Misztrál együttes koncertje 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

18.00  Könyvbemutató 

  Dragomán György: Máglya 

  Beszélget!társ: Kárpát Zsolt 
  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, olvasóterem 

 

Június 5., péntek 

 

15.00  A Transzfolk együttes koncertje 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

16.00  Könyvbemutató 

  Boldizsár Ildikó: Mesék boldog öregekr!l 
  Beszélget!társ: Werner Krisztina 

  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gy"jtemény 
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16.00  Az ördög kilenc kérdése � 

  a Ládafia Bábszínház el!adása 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

17.00  Könyvbemutató 

  Szigethy Gábor: Id!törés 

  Beszélget!társak: dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, 
  dr. Lukácsi Zoltán rektor 
  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, olvasóterem 

 

17.30  Sobri Jóska színre lép � 

  a Kajárpéci vízirevü el!adása 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

18.00  Könyvbemutató 

  Tóth Krisztina: Pillanatragasztó 

  Beszélget!társ: Kárpát Zsolt 
  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gy"jtemény 

 

18.00  Könyvbemutató 

  Molnos Péter: Gróf Batthyány Gyula � Képek egy elt"nt világból 
  Beszélget!társ: Grászli Bernadett m"vészettörténész 

  Helyszín: Esterházy-palota 

 

Június 6., szombat 
 

10.00  Mátyás király bojtárja � 

  az Aranyalma Páros el!adása 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

11.00  Az aranysz!r" bárány � 

  a Magyar Népmese Színház el!adása 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

14.00  Könyvbemutató 

  Antal Judit: Itt és most � mentálhigiéné az óvodában 

  Beszélget!társ: Miklósyné Bertalanfy Mária 

  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gy"jtemény 

 

15.00  Mesébe sz!tt tánc, táncba sz!tt mese � 

  a Görömb! kompánia el!adása 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

15.00  Könyvbemutató 

  A boldog költ! � 

  Harsányi Lajos Önarcképe és válogatott versei 
  A szerkeszt!vel, Bors Anikóval 
  Dr. Lukácsi Zoltán rektor beszélget 
  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, olvasóterem 
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16.00  Petruska András koncertje 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

16.00  Könyvbemutatók � A Megyei Levéltár kiadványai: 
  �Törvényes� megszállás � 

  Szovjet csapatok Magyarországon 1944-47 között 
  Szerkesztette: L. Balogh Béni 
  Nemzet!rjelvény � 

  Tanulmányok az 1956-os nemzet!rségr!l 2009-2013 

  Szerkesztette: Bokodi-Oláh Gergely 

  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gy"jtemény 

 

17.00  Könyvbemutató 

  Szív Ern! nyomában � 

  az Ünnepi Könyvhét vendége: Darvasi László író 

  Beszélget!társ: Gülch Csaba 

  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, olvasóterem 

 

17.30  �Powerfolk� � a népzene ereje  
  Az Apnoé zenekar koncertje 

  Helyszín: könyvheti színpad 

  

18.00  Könyvbemutató 

  Iván Csaba: Jazztérkép 

  Beszélget!társ: Werner Krisztina 

  Közrem"ködik: Szikra József színm"vész, 
  Joó István fest!m"vész 

  Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár, muzeális gy"jtemény 

 

 

Programok száma: 25 

A programokon résztvev!k becsült száma: 1601 

 

A KÖNYVHÉTEN KIÁLLÍTÓ KIADÓK, KÖNYVESBOLTOK, INTÉZMÉNYEK: 

Gy!ri Egyházmegyei Levéltár, Hazánk Kiadó, Kalligráf Könyvesbolt, Dr. Kovács Pál Megyei 
Könyvtár és Közösségi Tér, Lapcom Kiadó Zrt., Líra Könyv Zrt., Madal Bal Kft., Magyar 
Kultúra Kiadó, M"hely folyóirat, Püski Kiadó Kft. Gy!ri Könyvesboltja, Rivalda Kft. 
Antikvárium, Rómer Flóris M"vészeti és Történeti Múzeum, Széchenyi István Egyetem, 
Szkítia Könyvesbolt, Tarandus Kiadó, Vándordiák Könyvesbolt, Gy!r Megyei jogú Város 
Levéltára 
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XV. GY RI!KÖNYVSZALON 

2015. november 6-8. 

Gy$ri!Nemzeti!Színház 
 

A Gy!ri Könyvszalon tizenhárom éves múltra visszatekint!en a vidék legnagyobb könyves 
rendezvénye; többféle korosztályt, társadalmi réteget megszólítva érzékenyen reagál a 
könyvpiac újdonságaira, figyelemmel kíséri és bemutatja a régió irodalmi értékeit, 
színvonalas programokat kínálva egy teljes hétvégére a könyvek világába invitálja a 
közönséget. Komplex kulturális esemény, melynek középpontjában az irodalom áll. 
 

A MEGVALÓSULÁS!KÖRÜLMÉNYEI: 

A rendezvény f! szervez!je Gy!r Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális 
F!osztálya és a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér. 
Megvalósulásának anyagi hátterét dönt! többségben Gy!r Megyei Jogú Város 
Önkormányzata biztosítja, melyet kiegészíthettünk a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. 
A Könyvszalon emellett a gy!ri intézmények � Gy!ri Nemzeti Színház, a Gyermekek Háza, 
Rómer Flóris M"vészeti és Történeti Múzeum � összefogásával valósul meg. Magunk mellett 
tudhatjuk a város médiájának, a Gy!r Plusz Médiának a támogatását is. 
 

A XV. KÖNYVSZALON!ID PONTJA: 2015. november 6-8. 

Ez a hagyományos háromnapos program � szintén az NKA támogatásának köszönhet!en � 

már harmadik alkalommal egészülhetett ki egy 0. nappal, amelyet Köztünk él! irodalom 
címmel hirdettünk meg. 

 

A XV. KÖNYVSZALON!HELYSZÍNEI: 

F! helyszíne a Gy$ri! Nemzeti! Színház volt (Czuczor G. u. 7.), az épületen belül négy 
színtéren zajlottak a programok (nagyszínpad, pódiumszínpad, Kisfaludy Terem és 
Mesekuckó), de több küls! helyszíni rendezvénnyel is b!vítettük a programkínálatot: a 
színház mellett a Kisfaludy!Könyvtár, a József!Attila!M#vel$dési!Ház, a Rómer! Flóris!
M#vészeti!és!Történeti!Múzeum (Esterházy-palota) és a VOKE!Arany!János!M#vel$dési!
Háza is helyet adott könyves programoknak.  
 

A XV. KÖNYVSZALON PROGRAMJAI: 

A rendezvényen 50 kiadó, kiállító vett részt. 
8 helyszínen több mint 100 különböz! program (összesen: 119) várta az érdekl!d!ket. 
Az idei Alkotói Díjat Jankovics Marcell vehette át. 
A könyvbemutatók mellett irodalmi vetélked!, konferencia, rajzpályázat, kiállítások, 
koncertek, el!adóestek, bábel!adások szerepeltek a kínálatban. A gyerekfoglalkozásoknak 
külön helyszínt biztosítottunk a Mesekuckóban. Felvidéki, erdélyi és délvidéki szerz!k, 
német, lengyel, francia, finn, kínai testvérvárosi kiállítók tették nemzetközivé a 
könyvfesztivált. 
A Könyvszalonban megforduló látogatók száma meghaladta a 25.000 f!t, az el!adásokat, 
koncerteket megtekint! közönség létszáma 11.000 f! körül volt. 

 

Kiemelt programjaink voltak: 

Drámaíró verseny Kortársasjáték címmel a Gy!ri Nemzeti Színház m"vészeinek 
közrem"ködésével (Kiss Csaba, Pozsgai Zsolt és Vörös István részvételével) 
A Kormorán együttes koncertje; a 30 éves Hot Jazz Band jubileumi koncertje; Sebestyén 
Márta, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos m"sora 
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A!Könyvszalon!meghívott!szerz$ib$l: 
Berg Judit, D. Tóth Krisztina, Egressy Zoltán, Jókai Anna, Lackfi János, Móser Zoltán, Nyáry 
Krisztián, Orosz István, Péterfy Gergely, Szemadám György, Tari Annamária, Vári Fábián 
László, Vass Virág 

 

Gy$ri!illet$ség#!szerz$ink: 

Biczó Zalán, Bogár Erika, Gülch Csaba, Ferenczy Klára, Fülöp Péter, Juhász Attila 

 

Egyéb!programkínálatunkból: 
Bognár Szilvi Csintekerint! c. gyerekm"sora, a Kabóca Bábszínház mesejátéka, Szvorák 
Katalin és Kudlik Júlia lemezbemutatója, Pál Feri atya könyvbemutatója, H"vösvölgyi Ildikó 
el!adóestje, Szarka Gyula (Ghymes) zenés irodalmi estje, Rátóti Zoltán és Huzella Péter 
m"sora, Dolák-Saly Róbert zenés könyvbemutatója; Rájátszás duó � Grecsó Krisztián és 
Kollár-Klemencz László estje;Az Nemzeti Kulturális Alap támogatásaképpen 
rendelkezésünkre álló összeg segítségével, illetve  a saját kereteink átcsoportosításával az 
el!zetesen eltervezett programokat csaknem teljes mértékben sikerült  megvalósítanunk. 
 

Részletes, a Könyvszalon négy napjára kiterjed! teljes programleírásunkat a Könyvszalon 
honlapján helyeztük el, ahol részletes, helyszín szerinti lebontásban, illetve a m"sorfüzet 
megnyitásával megtalálhatók. 
 

http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/?lap=program/nulladik 

http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/pdf/konyvszalon_musorfuzet.pdf  

 

A!XV.!Gy$ri!Könyvszalon!programösszetétele: 
Programok száma összesen: 119 (megvalósult!116,!elmaradt!3) 
A programokon résztvev!k száma: 11956 

 

könyvbemutató 70; 

kiállítás 4; 

díjátadás: 3; 

konferencia 1 (6 el!adó); 
vetélked! 1; 

koncert 6; 

el!adóest/szerz!i est 4; 
mozgásszínház 1; 

kamaraszínházi el!adás 1; 

bábel!adás 2; 

interaktív gyerekprogram 20; 

el!adás: 1; 

pódium el!adás: 3; 

megnyitó m"sor 1. 

rendhagyó irodalomóra: 2 

 

A!fesztivál!résztvev$i írók, költ!k, tudományos el!adók, (színház- és zene-) m"vészek, 
valamint amat!r alkotók. 
Közrem"köd!k összesen: 361!f$. 
Ebb!l szerz!k/tudományos el!adók: 93 f!, 
M"vészi el!adók - együttesek száma: 13 (74 f!); egyéni el!adó: 44 f!, 
Diák- és amat!r résztvev!k: 90 f! 
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Moderátorok, közrem"köd!k: 60 f! 

A!látogatók!száma: 
A Könyvszalonban megforduló látogatók száma meghaladta a 25000 f!t, az el!adásokat, 

koncerteket megtekint! közönség létszáma 12000 f! körül volt. 
 

A XV. GY RI!KÖNYVSZALON!ÉRTÉKELÉSE 

A Könyvszalon a könyvekre épül!, els!sorban irodalmi jelleg" rendezvénysorozat. A 
könyvbemutatók mellett összm"vészeti törekvéseket is megvalósít: színházi, zenei, 

képz!m"vészeti produkciók formájában. 
Érzékenyen reagál az újdonságokra; keresztmetszetet nyújt a kortárs szépirodalomból, 
felkarolja a Gy!r vonzáskörzetében m"köd! irodalmi életet. Az Alkotói Díj átadásával 
országosan is kiemelked! írói életútra hívja fel a figyelmet. 
 

Célja valamennyi korosztályt és társadalmi réteget megszólítani, különös tekintettel az 
ifjúságra és a családokra; célja a rendezvények túlnyomó többségét minél szélesebb réteg 
számára ingyenesen biztosítani - ezáltal a könyveket és a kultúrát szélesebb körben elérhet!vé 
tenni. 

Ezeknek a célkit"zéseknek a Könyvszalon az idei évben is eleget tudott tenni. A négynaposra 
b!vült rendezvény mind id!ben, mind térben maximálisan kihasználta a rendelkezésre álló 
kereteket. Programjaink jól látogatottak voltak, a könyvbemutatók és a nagyobb apparátusú 
el!adások a számukra megfelel! nagyságú színtéren kerültek bemutatásra. A kisebb 
könyvbemutatók látogatottsága átlagosan 20-50 f!ig terjedt (50 f! a Pódiumszínpad 
maximális befogadóképessége), de több könyves programot a Kisfaludy Terembe (120 f! 
befogadóképességgel) és a nagyterembe szerveztünk (650 f!), a közönség nagyfokú 
érdekl!désére számítva. (Pl. Jókai Anna, Nyáry Krisztián, Pál Ferenc) 
 

Programjaink között minden korosztály találhatott kedvére valót: 
A legkisebbeket (óvodások, kisiskolások) a Mesekuckó várta foglalkozásokkal és 
bábel!adásokkal, de több nagyszínpadi el!adás is gyerekeknek-családoknak szólt (Gryllus 
Vilmos, valamint Bognár Szilvia koncertje, A holdkirály palotája bábel!adás). 
 

A fels!söket, középiskolás fiatalokat pályázatokkal, vetélked!kkel igyekeztünk megszólítani, 
illetve több könyvbemutató (Horváth Viktor, Bíró Szabolcs, Németh Eszter, Péterfy Gergely), 
el!adás (pl. a Rév Színházi Társulat Liliom c. el!adása vagy Grecsó Krisztián és Kollár-
Klemencz László Rájátszás-estje) is ezt a korosztályt célozta meg. A feln!tt korosztályt pedig 
széles skálája várta a választható programoknak, a magas kulturális igényeket és a szélesebb 
közízlést egyaránt szem el!tt tartva. 
 

A Könyvszalon egyediségét a színház kínálta tér maximális kihasználhatósága adja: a 
könyves standok és a hozzájuk kapcsolt programok egy térben látogathatók, a hang- és 
fénytechnikai eszközöket külön szállítási és építési költség nélkül, rendeltetési helyükön 
vehetjük igénybe, az el!adások professzionális színvonalon valósulnak meg. 

 

A Gy!ri Könyvszalon nem bevétel-orientált rendezvény. Mivel az irodalom és a kultúra 
felkarolása a célja, kedvez! áron teszi lehet!vé a standok igénybevételét. A fesztiválon 
kiállító könyvkiadók számára jó lehet!séget nyújt újdonságaik bemutatására és kiadványaik 
értékesítésére. Hozzájárul a város sokszín" programkínálatához, az !szi id!szakban fejti ki az 
- els!sorban belföldi - idegenforgalomra vonzó hatását. 
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Gazdasági szerepe egyfel!l a könyvkiadás támogatása, másfel!l a fellép! alkotók és 
el!adóm"vészek promotálása. A kultúra, a m"vészet értékeinek terjesztésével az ipari 
centrumként m"köd! nagyváros társadalmának fejl!déséhez is hozzájárul, a kulturális javak 
iránti igény és kereslet növelésével. 
 

Külföldi vendégek meghívásával lehet!vé válik-vált a kultúrák találkozása. A kiállítók között 
megtalálhatók a határon túli magyar könyvkiadók (kárpátaljai, vajdasági, felvidéki, erdélyi), 
valamint Gy!r testvérvárosai (német, francia, finn, román, lengyel, kínai). Fellép!ink között 
is rendszeresen szerepelnek határon túli m"vészek. 
 

A könyvszalon honlapja: http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/ 

 

A Gy!ri Könyvszalon programjai: 

 

KÖNYVSZALON!0.!NAP 

November!5.,!csütörtök 

 

Köztünk él! irodalom 

� irodalmi programsorozat � 

Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár 
 

10.00 

Nógrádi Gergely: 
Egy regény születése 

Író-olvasó találkozó gyerekekkel 
 

11.00 

Horváth Viktor: 
A vers ellenforradalma 

Rendhagyó óra középiskolásoknak 

 

17.00 

�Köztünk él! irodalom� c. rejtvényfüzet eredményhirdetése 

 

17.15 

N!k, n!k, férfiak 

(Rájátszás-duó) 
Zenés irodalmi est Grecsó Krisztiánnal és Kollár-Klemencz Lászlóval 
 

18.00 

A bor és a lányka 

Szarka Gyula el!adóestje 

Helyszín: József Attila M"vel!dési Ház  
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NAGYSZÍNPAD 

November!6.,!péntek 

 

KÖTELEZ# IRODALOM? 

� konferencia � 

 

9.00 

A konferencia megnyitója 

Köszönt!t mond Sándor Viktória, 
a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének elnöke 

 

9.10 

Személyre szabott kötelez! olvasmányok 

� Társadalmi egyenl!tlenségek és olvasási esélyek � 

El!adó: Péterfi Rita olvasásszociológus, 
Pest Megyei Könyvtár 
 

9.40 

Sok van mi kötelez!... � és csodálatos... 
El!adó: Balázs Géza nyelvész, 
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék 

 

10.10 

Béklyó vagy kapaszkodó � a kötelez! olvasmányokról 
El!adó: Arató László vezet!tanár, 
a Magyartanárok Egyesületének elnöke 

 

11.00 

A XV. Gy!ri Könyvszalon ünnepélyes megnyitója 

Ünnepi köszönt!t mond Radnóti Ákos, Gy!r Megyei Jogú Város alpolgármestere 

A Kortársasjáték címmel megrendezett drámaíró verseny meghirdetése, a meghívott szerz!k 
bemutatása 

Ünnepi m"sor a Gy!ri Nemzeti Színház m"vészeinek közrem"ködésével 
 

12.00 

A kötelez!t!l a közösig 

El!adó: Gombos Péter, 
a Magyar Olvasástársaság elnöke 

 

12.30 

Kötelez! kelkáposzta vagy hab a tortán? 

Avagy Apám kakasa és Talpra, madár# 
El!adó: Lackfi János költ! 

 

13.00 

Az olvasásra nevelés mint az érzékenyítés m"vészete 

El!adó: Kádár Annamária pszichológus, 
Babes-Bolyai Tudományegyetem 
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15.00 

Múlt és Jelen 

A Gy!ri Tánc- és Képz!m"vészeti Iskola bemutatója 

 

16.00 

Nyáry Krisztián: 
Igazi h!sök; Merész magyarok 

Beszélget!társ: Werner Krisztina 

 

19.00 

Ki szívét osztja szét 
A Kormorán zenekar koncertje 

 

 

NAGYSZÍNPAD 

November 7., szombat 

 

11.00  

A holdkirály palotája � Interaktív mesejáték bábokkal 

A Kabóca Bábszínház el!adása 

 

14.00 

A hit kapujában � Beszélgetés Jókai Annával 
Beszélget!társ: Gülch Csaba 

 

15.00 

A XV. Gy!ri Könyvszalon Alkotói Díjának átadása Jankovics Marcellnek 

Közrem"ködik Tolcsvay Béla Kossuth-díjas el!adóm"vész 

 

16.00  

Pál Ferenc: 

A magánytól az összetartozásig 

Beszélget!társ: Simon Róbert Balázs 

 

19.00 

Kortársasjáték 

A Gy!ri Nemzeti Színház drámaíró versenye 

 

 

NAGYSZÍNPAD 

November!8.,!vasárnap 

 

11.00 

Rajzpályázat eredményhirdetése 

 

11.10 

Csintekerint! 

Bognár Szilvia és zenekara el!adásában 
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14.00  

Gryllus Vilmos m"sora gyerekeknek 

 

15.00  

Vámos Miklós: 
Hattyúk dala 

 

16.00 

Tizenöt zsoltár 
Sebestyén Márta, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos koncertje 

 

19.00 

A Hot Jazz Band koncertje 

 

 

PÓDIUMSZÍNPAD 

November!6.,!péntek 

 

10.00 

Balázsy Panna: 

Szandra és a 3.b. 
Beszélget!társ: Csapody Kinga 

 

11.00 

Kalapos Éva: 
D.A.C. 4. - Nem gyerekjáték 

Beszélget!társ: Bogár Erika 

 

13.00 

A szerz!i kiadás lehet!ségeir!l 
A Publio Kiadó tevékenységét bemutatja Alcser Norbert, a kiadó vezet!je 

 

14.00 

Bíró Szabolcs: 
Lilom és vér � Anjouk I. rész 

Beszélget!társ: Szilvási Krisztián 

 

15.00 

Németh Eszter: 
Kötéltánc 

Beszélget!társ: Pottyondy Nóra 

 

16.00 

Pintér Lajos: 
Fényöröm, fénybánat 
Beszélget!társ: Zsille Gábor 
 

17.00 

Orosz István: 
Sakkparti a szigeten 
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Beszélget!társ: Grászli Bernadett 
18.00 

 

Barnás Ferenc: 
Bagatell 

Beszélget!társ: Bazsányi Sándor 
 

 

PÓDIUMSZÍNPAD 

November 7., szombat 

 

10.00 

Sz!cs Henriette: 
$sképcsarnok 

Beszélget!társ: Sarkadi Mónika 

 

11.00 

Urbánszki László: 
A dalmát háború 

Beszélget!társ: Szilvási Krisztián 

 

12.00 

Ördög A. Róbert: 
Gyökérhegyen 

Beszélget!társ: Gülch Csaba 

 

13.00 

Szemadám György: 
Háromperhármasok 

Beszélget!társ: Lázár Balázs 

 

14.00 

Huszti Péter: 
Srác a kakasül!n 

Beszélget!társ: Kárpát Zsolt 
 

15.00 

Edd azt, ami éppen érik# 
Posta Renáta paleolit életmód és fogyókúra könyvei 
Beszélget!társ: Rimányi Zita 

 

16.00 

Patrick Modiano munkássága 

A Nobel-díjas szerz!t bemutatja Molnár Eszter szerkeszt! és Gulyás Adrienn fordító 

 

17.00 

Baracskai András � Somogyi Mátyás � Varga Zsuzsanna: 

A derghi és karcsai Somogyi család története 

Baracskai András szerz! beszélget!társa: Hajba Ferenc 
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18.00 

Nick Thorpe: 

A Duna  

A Fekete-tengert!l fel a Fekete-erd!ig 

Beszélget!társ: Fiantók Dániel 
 

 

PÓDIUMSZÍNPAD 

November!8.,!vasárnap 

 

10.00 

Benk! László: 
Szent László � A korona ára 

Beszélget!társ: Horváth Ferenc 

 

11.00 

Reisinger Attila: Holtak ideje 

Beszélget!társ: Gülch Csaba 

 

12.00 

Jankovits György: 
Múltidéz! II. � Egy életút emlékei 
Beszélget!társ: Fábián György 

Közrem"ködik: Karsai Klára, Ábrahám Márton 

 

13.00 

Vincze Ferenc: Desertum 

Csikós Attila: A napon sütkérez! hal 
Csender Levente: Egyszer majd el kell mondani 

Beszélget!társ: Bíró Gergely 

 

14.00 

Móser Zoltán: 
Alámerült Atlantiszom 

Beszélget!társ: Horváth József 
 

15.00 

Vári Fábián László: 
Ereimben az id! 

Beszélget!társ: Nagy Gábor 
 

16.00 

Egressy Zoltán: 
lila csík, fehér csík 

Beszélget!társ: Pottyondy Nóra 

 

17.00 

Péterfy Gergely: 
Kitömött barbár 
Beszélget!társ: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsa 
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18.00 

Vass Virág: 
Szoknya-Blues 

Beszélget!társ: Kárpát Zsolt 
 

 

KISFALUDY TEREM 

November!6.,!péntek 

 

9.30 

Liliom 

A Rév Színházi Társulat el!adása 

 

12.00 

Kortárs irodalmi vetélked! 

Vezeti: Szívósné Vásárhelyi Zsuzsanna 

Zs"ri: Peth!né Nagy Csilla, Barnás Ferenc, Süt! Csaba András 

 

14.30  

Orosz Ildikó: 
Halász Judit � Nem születtem varázslónak 

Halász Judittal a könyv szerz!je, Orosz Ildikó beszélget 
 

16.00 

Sediánszky Nóra: 
Velence útveszt!i � Hét séta és egy város 

Beszélget!társ: Farkas Mónika 

 

17.00 

Lackfi János: 
Három a magyar igazság � (Milyenek a magyarok? 3.) 

A kötetet bemutatja a szerz! 

 

18.00  

Fábián György: 
Szent László-vér 
Beszélget!társ: Werner Krisztina 

 

19.30  

Hamvas Béla: 
A bor filozófiája 

Rátóti Zoltán és Huzella Péter el!adóestje 

 

 

KISFALUDY TEREM 

November 7., szombat 

 

10.00 

Könyvbemutatók � Városi Levéltár 
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- Varga József: A gy!ri tanítóképzés az els! 

világháború árnyékában 

- Gy!ri Tanulmányok 2015/35 

 

11.00 

Könyvbemutatók � Egyházmegyei Levéltár 
 

- A kereszt er!síti a gyengét � Boldog Apor Vilmos tevékenysége az üldözöttek védelmében 

Közreadja: Soós Viktor Attila 

- Brevia Clementina � Magyar vonatkozású brévék VII. Kelemen pápa idejéb!l 1523-1526 

Közreadja: Nemes Gábor 
 

12.00 

Könyvbemutatók � Megyei Levéltár 
 

- Gy!r vármegye nemesi közgy"lési és törvénykezési jegyz!könyveinek regesztái  
VI. kötet (1676-1690) 

Szerz!k: Hegedüs Zoltán és Szabó Zoltán 

- H!nel Béla 150 � Emlékkönyv 

Írta és az anyagot gy"jtötte: Beregszászi Balázs 

 

13.00 

Könyvbemutató � Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár 
Kolba Judit�Kiss Tamás�Szabó Béla: 
Gy!ri Egyházmegyei Múzeum 

 

14.00 

Miklya Zsolt: Végtelen sál 
Játékos könyvbemutató a Paulik Családi Zenekar közrem"ködésével 
Beszélget!társ: Dávid Ádám 

 

15.00 

Tóth Krisztina:  
Anyát megoperálták; 
A lány, aki nem beszélt 
Beszélget!társ: Ihász Anna 

 

16.00  

Dolák-Saly Róbert: 
Én vagyok a kedvenc állatom 

A könyvet bemutatja a szerz! 

 

17.00  

Tari Annamária�Horváth Gergely: 
Rád találni 
Beszélget!társ: Szabó Tibor Benjámin 

 

19.30  

Herczku Ágnes és a Nikola Parov Quartet koncertje 
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KISFALUDY TEREM 

November!8.,!vasárnap 

 

10.00 

Fülöp Péter: 100 CSEND 

Beszélget!társ: Dallos István, Komálovics Zoltán 

 

11.00 

Válasz-Utak � Gy!ri antológia 2015 

A Gy!ri Irodalmi Antológia könyvbemutatója 

Megnyitót mond: Csáky Anna, a közösség vezet!je 

Közrem"ködik: Cseke J. Szabolcs, Olasz Valéria, P. Nagy Gabi, valamint Tóth László 
vonósnégyese 

 

12.00 

A Magyar Írószövetség digitális csoportjának e-book bemutatói: 
László Noémi: Élni és halni 
Lövétei Lázár László: Farsang után 

Beszélget!társak: Király Farkas és Szalai Zsolt 
 

13.00 

Dr. Gyarmati Andrea: Gyere velem gyógyítani# 
Beszélget!társ: Farkas Mónika 

 

14.00 

Kónya István: 
A lant vándorútja Európában 

A könyvet bemutatja a szerz! 

Közrem"ködik: Bognár Szilvia � ének 

 

15.00 

Gülch Csaba: A hóesés befogad 

Beszélget!társ: Zalán Tibor 
Közrem"ködik: Sándor Anna � vers 

 

16.00  

Bagi Iván: Csak szeretet legyen! 

Beszélget!társ: Werner Krisztina 

 

17.00  

Szeretettel � Kudlik Júlia és Szvorák Katalin 

lemezbemutatója 

 

19.00  

Csendes csodák 

Összeállítás Reményik Sándor verseib!l 
Elmondja: H"vösvölgyi Ildikó 

Közrem"ködik: Gy. Szabó Gyula gitáros-énekes el!adóm"vész 
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KISFALUDY!KÁROLY!KÖNYVTÁR 

November!6.,!péntek 

 

14.00 olvasóterem 

Zsidó élet Erfurtban 

Testvérvárosunk, Erfurt kiállítása a város nevezetességeir!l, történelmér!l 
 

14.00 muzeális gy"jtemény 

Bemutatkozik a Lengyel Intézet 
El!adó: Jaros&aw Bajaczyk igazgatóhelyettes és Felvidéki Eszter programszervez! 

 

15.00 olvasóterem 

Juhász Attila:  
futópillantás 

Beszélget!társ: Horváth Bence 

 

15.00 muzeális gy"jtemény 

Zakár Krisztián:  
A családfa 

Beszélget!társ: Hámor Vilmos 

 

16.00 olvasóterem 

Berg Judit:  

Tökmagok kalandjai 

Beszélget!társ: Ihász Anna 

 

16.00 muzeális gy"jtemény 

Tóbiás Áron:  
Megmentett hangszalagok 

Beszélget!társ: Horváth Bence 

 

17.00 olvasóterem 

Marosné Németh Zita:  
Dr. Nagy Miklós visszaemlékezései 
Beszélget!társ: Harcsás Judit 
 

17.00 muzeális gy"jtemény 

A Széchenyi Egyetem könyvbemutatója 

A Gy!ri Járm"ipari Körzet hat kötetben 

A köteteket a szerkeszt!k és a szerz!k mutatják be. 
A beszélgetést vezeti: Rechnitzer János 

 

18.00 muzeális gy"jtemény 

Cseri Dávid:  
Er!t s erényt# 
A kötetet bemutatja a szerz! 
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KISFALUDY!KÁROLY!KÖNYVTÁR 

November 7., szombat 

 

10.00 muzeális gy"jtemény 

Bogár Erika: 
Tullia meséi � $rz! 

Beszélget!társ: Benk! László 

 

11.00 muzeális gy"jtemény 

Kalotai Ildikó: 
Eserny!tánc 

Beszélget!társ: Pátkai Tivadar 
 

14.00 muzeális gy"jtemény 

Ferenczy Klára: 
Sugallatok 

Beszélget!társ: Kovacsics Marcsi 
 

15.00 olvasóterem 

Biczó Zalán: 
A gy!ri Magyar Waggon- és Gépgyár mérnöki-m"vezet!i-tisztvisel!i lexikona 1896-1939 

Beszélget!társ: Áldozó István, Nagy Róbert 
 

15.00 muzeális gy"jtemény 

Nyéki Márta: 

Babajelbeszéd � hatékony kommunikáció már a beszéd el!tt 
Beszélget!társ: Harcsás Judit 
 

16.00 olvasóterem 

Magvet!k nyomdokain 

Szerkesztette: Gönczöl Lászlóné és Kallós Károlyné 

Beszélget!társ: Horváth József 
 

16.00 muzeális gy"jtemény 

�Szerettem azokat, akiknek írtam� 

Domonkos István írásaiból válogatta és szerkesztette: Baksa Péter 
 

17.00 olvasóterem 

R. Kárpáti Péter: 
Élet az élet után 

A könyvet bemutatja a szerz! 

 

18.00 muzeális gy"jtemény 

Hámor Vilmos: 
Póczikbombák 

Beszélget!társ: Papp Gy!z!, Póczik József 
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ESTERHÁZY-PALOTA 

November 7., szombat 

Helyszín: Rómer Flóris M"vészeti és Történeti Múzeum 

 

14.00 

Arany Piroska: 

Majd holnap 

Beszélget!társ: Grászli Bernadett 
 

15.00 

A Gy!ri Alkotók 

Napóra Egyesületének képeskönyve 

Beszélget!társ: Grászli Bernadett 
 

16.00 

A gy!ri M"hely folyóirat EMLÉKEZET tematikájú számának bemutatója 

Közrem"ködnek: Ábrahám Zoltán filozófus, m"fordító, Hidas Zoltán szociológus,  
Mártonffy Marcell irodalomtörténész, esztéta, m"fordító 

 

 

Kiállítás-megnyitók!a!Könyvszalon!ideje!alatt 
 

November 5., csütörtök 16.00 

Helyszín: Gy!ri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár  
(9021 Gy!r, Káptalandomb 26.) 
Gy$r!els$!könyvemlékei 
kódexek, kéziratok (id!szaki kiállítás) 
 

November 6., péntek 15.00 

Helyszín: Rómer Flóris M"vészeti és Történeti Múzeum, Esterházy-palota, aula  

Kortárs!lengyel!könyvillusztrációk 

Poznan testvérvárosának kiállítása 

Megnyitja: Olcha Wierzbowska-Sikorska, a Lengyel Könyvkiadók Társaságának alelnöke 

 

November 6., péntek 18.00 

Helyszín: (VOKE) Arany János M"vel!dési Ház  
Egy folyóirat!képei 
Kiállítás a 25 éve megújult gy!ri M"hely évfordulójára 

 

 

MESEKUCKÓ 

November!6.,!péntek 

 

10.00-12.00 Játszóház 

Baglyos asztali dísz készítése 

 

12.00-13.00 Játszóház 

Felh! mobil készítése 
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13.00-15.00 Játszóház 

Virágos, állatos kit"z!k készítése 

 

15.00 

Szakajtó mesék 

Interaktív mesejáték Fábián Szabolcs Csutkóval 
 

16.00 

Belvárosi betyárok 

Váray László zenés m"sora 

 

17.00 

Kerekít! 

Interaktív m"sor Töreky Zsuzsival 
  

 

MESEKUCKÓ 

November 7., szombat 

 

10.00 

Drámajátékok közösen 

Mesés kirándulás Frankó Katával 
 

11.00 

Holló Jankó 

Interaktív mesejáték Füzi Rozival 
 

12.00 

Egy, két� 

Játék Bálint Bettyvel és Balla Ricsivel 
 

13.00-14.00 Játszóház 

Mókás csipeszfigurák készítése 

 

14.00 

Illés Andrea: 
Királylányos könyv 

 

15.00-17.00 Játszóház 

Bet"kockák készítése papírból 
 

17.00-18.00 Játszóház 

Könyvjelz! készítése 

 

 

MESEKUCKÓ 

November 8. vasárnap 

 

10.00-12.00 Játszóház 

�Csikicsuki� varázs?üzet készítése 
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12.00-14.00 Játszóház 

�Szivárványos kukac� készítése 

 

14.00 

Hét nap, hét éjszaka, hét szempillantás 

Agócs Gergely mesél 
 

15.00 

M. Kácsor Zoltán: 
Garázs bagázs sorozat 
 

16.00 

Egy, két� 

Játék Bálint Bettyvel és Balla Ricsivel 
 

17.00 

Kerekít! 

Interaktív m"sor Töreky Zsuzsival 
 

 

Rétegfeladatok 

 

Ifjúság 

 

Megyei Német nyelv" vers és prózamondó verseny: A rendezvényt az általános iskolák 1 � 8 

évfolyamos tanulói számára szerveztük és szervezzük. 
A program lebonyolításához sok segítséget és támogatást kaptunk a Gy!ri Német 
Önkormányzattól, amely a verseny els! helyezettjeinek jutalmazását és egyéb költségeket 
finanszírozta. /Marcalváros/ 
 

Bálint napi szerelmes vers és prózamondó verseny: Nem tanulmányi verseny, de követel 
bizonyos ismereteket, a versek iránt érzett szeretet. A tehetség az el!adásban is követelmény. 
A vers a magyar és világirodalom, a magyar népköltészet remekeib!l szabadon választható. 
Helyezéseket szakmai zs"ri állapította meg és bírálta el. A verseny helyezettjei 
könyvjutalmakat kaptak. 
A dönt! a közönség számára is nyilvános, melyet ünnepi m"sorral színesítettük. 
Köszönet a felkészít! és a zs"riben részt vev! kollégáknak. 
A rendezvényt Borsi Róbert önkormányzati képvisel! nyitotta meg. /Marcalváros/ 
 

Kortárs versíró és versmondó verseny: 
A versenyt középiskolás diákoknak hirdettük meg, évr!l-évre nagyobb érdekl!dés mellett. A 
rendezvény célja a kortárs magyar irodalom és költészet népszer"sítése. Gy!rben az egyetlen 
ilyen jelleg" kulturális rendezvény. A helyezéseket természetesen itt is szakmai zs"ri 
állapította meg. /Marcalváros/ 
 

A magyar kultúra napja: A magyar himnusz születésének napja. A könyvtár zenetörténeti 
el!adássorozattal (Házhoz megy a Zenede produkció) és gyermekkoncertekkel készült 
(Apnoé zenekar � Binde bácsi meséi). 
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Költészet napja: József Attila születésnapján április 11- én ünnepeljük a költészet napját. 
Ebb!l az alkalomból már hagyományosan ünnepi megemlékezést tartottunk a szabadhegyi 
József Attila emlékm"nél. A rendezvényen beszédet mondott, Simon Róbert Balázs 
országgy"lési képvisel!. 
A Kodály Zoltán Zenei Általános Iskola diákjai, József Attila életét bemutató el!adással 
készültek.  /József Attila M"vel!dési Ház/ 
 

Marcalvárosi Gyermeknap: Környék iskoláiból és óvodáiból jöttek a gyerekek. Rengetek 
játék állt a gyerekek rendelkezésére, mint például légvárak, népi fajátékok, kézm"ves 
játszóházak, és még lufifújó bohóc is szórakoztatta a kis vendégeket. /Marcalváros/ 
 

Marcalvárosi Gyermek és Ifjúsági bérlet el!adásai: A 2014/15-ös évadban is sokan 
vásárolták bérletünket és nagy lelkesedéssel jöttek az el!adásokra. Az el!adások, koncertek az 
ovisoknak, általános iskola alsó és fels! tagozatos diákjainak nyújtott felejthetetlen élményt. 
/Marcalváros/ 
 

 

Családoknak 

 

Marcalvárosi családi nap: A lakótelep minden korosztálya számára rendeztük és szerveztük 
ezeket a hétvégéket. A városrész kiemelt jelent!ség" rendezvényei melyek nagy tömegeket 
mozgatnak meg. Félévente egy alkalommal, karácsonykor és húsvétkor vártuk a családokat, 
izgalmas programokkal mint például kézm"ves foglalkozásokkal, színházi el!adással és 
sztárvendéggel készültünk. /Marcalváros/ 
 

Marcalvárosi Húsvétváró Családi Délután: Kézm"ves játszóházzal kezd!dött a nap, majd 
Gubás Gabi interaktív mesekoncertje következett. A rendezvény ideje alatt arcfestés volt, és 
lufihajtogató bohóc szórakoztatta a gyerekeket. /Marcalváros/ 
 

Marcalvárosi Ünnepváró Családi Délután: A rendezvény kézm"ves játszóházzal indult, majd 
meseszínház következett, a budapesti Szabad Ötletek Színházának közrem"ködésével. A 
délután fénypontja  BEBE a Black To Black együttes frontemberének karácsonyi koncertje 
volt. /Marcalváros/ 
 

Szabadhegyi Ünnepváró Családi délután: Kézm"ves játszóházzal és mikulással vártuk a 
gyerekeket, majd Baranyai Judit és tanítványai adventi karácsonyi koncertje zárta a napot.  
/József Attila M"vel!dési Ház/ 
 

Gyárvárosi Karácsony: A Gyárvárosi Közösségi Ház adventi zenés m"sora. Zenés m"sorral 

fellépett a Hangraforgó együttes, a Gyárvárosi Dalkör, Hold Színház. /Gyárvárosi Közösségi 
Ház/ 
 

Márton napi családi program: Szent Márton püspök életútjáról kis m"sorral emlékeztek meg 
a német nemzetiségi tagozaton tanuló diákok, majd a hagyományos lampionos felvonulás 
következett. /Marcalváros/ 
 

Családi farsang: A rendezvény a városrész családjainak, f!ként 6-12 éves gyerekeknek és 
szüleiknek szólt. A gyerekeknek Töreky Zsuzsa és az Aranykapu zenekar adott feledhetetlen 
koncertet. Népszer" programot évr!l évre töretlen érdekl!dés mellett nagy látogatói 
létszámmal valósítottuk meg. /József Attila M"vel!dési Ház/ 
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Egészségpiac: A nagy múltú rendezvényen, el!adások, sz"r!vizsgálatok, bemutatók, 
tanácsadások, csonts"r"ség vizsgálat, b!rgyógyászat, háziorvosi el!adások szerepeltek. A 
rendezvény fontos szerepet tölt be az egészséges életmódra való nevelésben és a betegségek 
megel!zésében. A tavalyi és f! témája a baktériumok és vírusok elleni védekezés volt. A 
rendezvényt szabadhegyen a József Attila M"vel!dési Házban és Gyárvárosban a közösségi 
házban szerveztük meg. /József Attila M"vel!dési Ház, Gyárvárosi Közösségi Ház/ 
 

Anna-napi búcsú: A rendezvényt a Móra parkban felállított színpadon rendeztük meg. A nyári 
forróság ellenére estére megtelt a park érdekl!d!kkel. A jó hangulatról a helyi csoportjaink 
gondoskodtak. Köszönt!t mondott Simon Róbert Balázs országgy"lési képvisel!. /József 
Attila M"vel!dési Ház/ 
 

Bácsai Falunap: A falunap a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér és a Bácsai 
Részönkormányzat közös rendezvénye volt. A nap megemlékezéssel kezd!dött, hisz a 
részönkormányzat 15 éve alakult meg. A színpadon a Bácsán m"köd! m"vészeti csoportok 
mutatkoztak be, majd az ovisok és az iskolások adtak rövid m"sort. Ezután a gy!ri Hold 
Színház  meseel!adása következett. BEBE koncertje el!tt a gy!ri Friends Big Band zenekar 
szórakoztatta a nagyszámú közönséget. 
A rendezvényen beszédet mondott Bárány István a részönkormányzat elnöke, és Simon 
Róbert Balázs országgy"lési képvisel!. 
A gyerekeket lufifújó bohóc szórakoztatta, illetve kézm"ves játszóházak, légvárak, 
elektromos kisautók álltak a rendelkezésre. A színpad mellett sörsátor szolgálta ki a 
közönséget. /Bácsai Közösségi Ház/ 
 

Augusztus 20. Ünnepi m"sor � Rózsák tere: Az ünnepi m"sor a történelmi zászlók 
bevonulásával és a Himnusz eléneklésével kezd!dött, majd Simon Róbert Balázs 
országgy"lési képvisel! mondott ünnepi beszédet.  Az egyházi méltóságok megáldották 
kenyeret és megszegték. Az új kenyérb!l mindenki fogyaszthatott. A rendezvényre 
kilátogatókat a Friends Big Band zenekar szórakoztatta.  
/József Attila M"vel!dési Ház 

 

Szabadhegyi Szüret: A szüreti hagyományokra épül! szórakoztató rendezvényt (borkóstoló, 
bográcsolás) az intézmény m"vészeti csoportjainak szereplése színesítette. Köszönt!t 
mondott Simon Róbert Balázs országgy"lési képvisel!. Az esti utcabálon a Royal zenekar 
zenekar szórakoztatta a közönséget. 
 

 

Középkorosztály, nyugdíjasok 

 

Szabadhegyi Találkozások rendezvénysorozat: A sorozat 2010-ben kezd!dött, azóta a 
népszer"sége töretlen, els!sorban a szabadhegyi városrész lakóinak nyújtott és nyújt 
találkozási lehet!séget, ismert m"vészekkel, közéleti személyiségekkel és sportolókkal. 
Ennek kapcsán a közönség bepillantást nyerhetett a mindennapi életükbe, 
gondolkodásmódjukba, pályafutásuk alakulásába. A rendezvény házigazdája Simon Róbert 
Balázs országgy"lési képvisel!. /József Attila M"vel!dési Ház/ 
Vendégek voltak: 

§ Szarvas József színm"vész 

§ Koós János színm"vész 

§ Csík János Majorosi Marianna a Csík zenekar tagjai 
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§ Miklósa Erika operaénekes 

§ Besenyei Péter m"repül! világbajnok 

 

Örökzöld dallamok el!adói est: A rendezvényen örökzöld slágerek, operett slágerek 
csendülnek fel, sztárvendégek el!adásában. Meghívott vendég Koós János és Dékány Sarolta 
el!adóm"vészek voltak. /József Attila M"vel!dési Ház/ 
 

Legyen a VENDÉGEM beszélget!s est: A házigazda Harcsás Judit újságíró aki gy!ri ismert 
emberekkel, m"vészekkel közéleti személyiségekkel beszélget. 
Vendégek voltak: 

§ Cs. Horváth Margit természetgyógyász 

§ Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató 

/Gyárvárosi Közösségi Ház/ 
 

Gyárvárosi Víg Esték: Zenés vidám nóta és el!adói est. Vendégek voltak: Baranyai Judit és 
Pintér László magánénekesek, Karsai Klára el!adóm"vész. /Gyárvárosi Közösségi Ház/ 
 

Gyárvárosi Mese és Alkotó Délután: Meseszínházi el!adások alkotó foglalkozásokkal, a 
Csörg!sipka Bábszínház közrem"ködésével. /Gyárvárosi Közösségi Ház/ 
 

 

Kisfaludy Károly Könyvtár 
 

A Kisfaludy könyvtárban elindultak a közösségi programok. Változatos minden korosztály 
igényit kielégít! programok várták a nagyszámú érdekl!d! közönséget. 
 

Klubok, szakkörök, m"vészeti csoportok: 
 

§ Csörg!sipka Színház 

§ Akkordeon Harmonika-együttes  
§ Rozmaring kórus 

§ Rába Dal-és Társaskör Vegyeskórus 

§ Friends BigBand zenekar 

§ Szitaköt! Táncegyüttes 

§ Danger Elements break csoport 

§ Nótaklub 

§ Operettklub 

§ Nyugdíjas klub 

§ Jóga 

§ Kondicionáló torna 

§ Zenebölcsi 
§ Rajz foglalkozás 

§ Kreál-lak Alkotó M"hely 

§ Nádorvárosi nyugdíjas klub 

§ Arany János nyugdíjas klub 

§ Nyugdíjas óvón!k klubja 

§ Kerekít! � baba � mama foglalkozás 

§ Napsugár klub 

§ Talpasok kara 

§ Barátság klub 
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§ Nyugdíjas középiskolai igazgatók klubja 

§ Nyugi klub 

§ Kovács Margit klub 

§ Felismerések klubja 

§ Finn klub 

§ Antológia kör 
§ Manga klub 

§ Rejtvényfejt! klub 

§ Iskolás csoportok vetélked!i 
§ Gy"lések (lakó, familia, vakok) 
§ Baba � Mama klub  

§ Borostyán Nyugdíjas klub  
§ Daloskör  
§ Gyárvárosiak Baráti Köre  
§ Lenvirág Nyugdíjas klub  

 

 

Kiállítások 

 

József Attila M"vel!dési Ház: 

§ Magyar Fotóm"vészek Világszövetsége fotókiállítása 

§ Világháború centenáriumi kiállítás a Honvéd Hagyomány!rz! Egyesület, a Városi 
M"vészeti Múzeum és a Megyei Könyvtár közös szervezése 

§ Zsolnai � G!si képz!m"vészeti kiállítás 

§ Reflex Környezetvéd! Egyesület kiállítása 

§ Szín Tér rajzstúdió kiállítása 

§ Géber Gábor a Honvéd Hagyomány!rz! Egyesület alelnökének érmekiállítása 

§ Csallóközi Színes Ceruzák Gyermekrajz Pályázat  

§ Nyugdíjas Alkotók kiállítása 

§ Karika Lívia képz!m"vészeti kiállítás 

§ Arrabona Fotósok kiállítása 

 

Marcalvárosi Közm"vel!dés: 

§ Csallóközi Színes Ceruzák Óvodások Nemzetközi Rajzpályázatának kiállítása 

 

Kisfaludy Károly Könyvtár: 
§ Trans/zit 89 Kiállítás � Goethe Intézet 

 

Gyárvárosi Közösségi Ház: 

§ Demeter Zoltán festmény 

§ Csallóközi Színes Ceruzák Óvodások Nemzetközi Rajzpályázatának kiállítása 

§ Fülöp Péter  - A Teremt! imádása  - fotó 



98 

 

A!közm#vel$dési!osztály!munkájának!értékelése 
 

A rendezvények számát illet!leg jelent!sebb változás történt negatív irányban a 2014-évi 
adatokhoz képest. 
 

A csökkenés azzal magyarázható, hogy a Bácsai Közösségi Ház kikerült a könyvtár 
gondozásából, és csak egy rendezvényt szerveztünk ott (Bácsai Juniális), valamint a Központi 
Klub ad otthont az Olimpiatörténeti állandó kiállításnak, és az építkezési munkák miatt a 
kiállítások elmaradtak, a rendezvények és a klubok jelent!sebb része szünetelt, illetve egy 
része a Kisfaludy Károly Könyvtár rendezvénytermében talált új helyszínre. 
 

Gyárvárosi Közösségi Házunkban személyi változás történt év közben, az új kolléga új 
programkoncepciót dolgozott ki, és emiatt tapasztalható ezen helyszínünkön is visszaesés. A 
látogatottság szempontjából kisebb visszaesés tapasztalható. 
 

Tevékenységünket sikeresnek értékeljük, hiszen eleget tudtunk tenni annak a 

kötelezettségünknek, hogy támogassuk a helyi szervez!dés" önképz! köröket, nemzetiségi 
csoportokat, bizonyítja ezt a számos klub és szakkör, amelyek  a m"vel!dési és közösségi 
házakban, illetve a központi klubhelységben m"ködnek. Helységeinket gyakran vették 
igénybe, különböz! küls! szervezés" rendezvények lebonyolítása céljából. Jó kapcsolatot, és 
kölcsönös együttm"ködést sikerült kialakítani a különböz! oktatási és kulturális 
intézményekkel. Rendezvényeinket széles körben propagáltuk, és minden generációt 
sikeresen tudtunk megszólítani. Kiemelt programjainkkal, nagyrendezvényeinkkel a lakótelep 
és a küls! városrészeknek nyújtottunk színvonalas kulturális és szabadid!s tevékenységet. 
 

Terasz-rendezvények 

A központi könyvtár olvasószolgálatának szervezésében két ún. terasz-rendezvény valósult 
meg 2015-ben: 

§ Május 18.: Egy húron pendülünk#: a Richter János Zenem"vészeti Szakközépiskola 
gitáros növendékeinek el!adása 

§ Június 3.: a Harmónia Zeneiskola növendékeinek el!adása 

 

Gyermeknap: 

A Gyermekek Háza szervezésében került sor május 31-én az Aranypart II. -ön a Gyermeknapi 
rendezvényre ahol a hagyományoknak megfelel!en ott voltak a gyermekkönyvtárosok is, és 
játékos feladványokkal, fejtör!kkel várták a gyermekeket. 

 

Könyvtári Hét: 
Az októberi Könyvtári Hétre a Központi Könyvtárba és a Kisfaludy Károly Könyvtárba is 
rendezvényeket szerveztünk: 

§ 2015. október 5. - �Szóval, tettel.� 200 éve született Rómer Flóris. El!adó: Csécs 

Teréz 

§ 2015. október 6. - A családkutatás könyvtári és levéltári forrásai (konferencia) 

�Rubicon 25.� A 25 éves Rubicon folyóirat bemutatkozása El!adó: Rácz 

Árpád  

  - MikroSlam@MegyeiKonyvtar � Slam Poetry Gy!r m"sora 

§ 2015. október 7. - Nyílt nap a könyvtár minden részlegében: könyvtárbemutatók, a 

Muzeális Gy"jtemény és a Digitális Szolgáltatások Osztályának bemutatása. 
   - �Andrássy Ilona levelesládájából.� Író-olvasó találkozó Kovács Lajossal  
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§ 2015. október 8. - �Ugrás a tudásba.� (könyvtárhasználati vetélked!) Vezeti: Nagy 

Mária 

 - �Azért olvasok, hogy éljek.� Az olvasásnépszer"sítést!l az irodalomterápiáig 
   El!adó: dr. Béres Judit 

§ 2015. október 9.  - $szi koncert � Belvárosi Betyárok Produkció 

 - �Semmi, semmi nem fontos, csak Miklós.� � Gyarmati Fanni naplója 1935-

1946, El!adó: Ferencz Gy!z! 
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Állományvédelem 

 

 

 

Mutatók 

 

 

2014. tény 

 

 

2015. terv 

2015. évi tény 

változás %-

ban el!z! 
évhez képest 

Állományvédelem   

Tárgyévben 
fert!tlenítés, kötés, 
javítás, restaurálás, 
savtalanítás vagy 
egyéb aktív 
állományvédelmi 
intézkedésben 
részesült 
dokumentumok 

száma 

1 878 könyv  

208 folyóirat 
2 000 könyv 

200 folyóirat 
318 könyv 

159 folyóirat 
157 doboz 

163 mappa 

159 folyóirat 
157 doboz 

163 mappa 

 

 

 

 

 

 

 

Muzeális 
dokumentumok 

száma 

2 347  500 2 847 121,3% 

 

Restaurált 
muzeális 
dokumentumok 

száma 

231  2 233 100,86% 

Az 

állományvédelmi 
célból digitalizált 
és a konvertált 
dokumentumok 

száma 

4545  1295 383 8,4% 

Biztonsági jellel 
ellátott 
dokumentumok 

száma 

  0 0  

A könyvtári 
dokumentumok 

állagának 
védelmét szolgáló 
gépek száma 

     

 

Az NKA Közgy"jteményi Kuratóriuma Könyvtári Kollégiuma pályázatán a 3533/00182 
számú pályázat segítségével 556 000 forintot nyertünk, amib!l a könyvtári dokumentumaink 
kötéséhez, újrakötéséhez tudtunk szakmai anyagokat vásárolni. 
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