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1 Bevezetés  

1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű változások  
 
Jelentős előrelépés volt a Ménfőcsanaki fiókkönyvtár felújítása, modern és korszerű 
berendezése, de a Kisfaludy Károly Könyvtár harmadik emeletének minősége is jelentősen 
javult, a „torony” bádogozását javíttattuk, a folyosó új burkolatot kapott, a fogadó-tér 
szőnyegpadlóját is lecseréltük, illetve az egész emelet dekorációját úgy sikerült 
átalakítanunk, hogy otthonos, kellemes környezetet teremtsünk. Az emelet energetikai 
korszerűsítése is megtörtént. Mindemellett az informatikai infrastruktúra igen jelentős 
megerősítését végeztük el.  
 
1.2 A 2014. évi főbb munkatervi pontok teljesülése 
 
Intézményünk konszolidált évet zárt, munkatervében foglaltaktól csak pozitív irányban 
történt elmozdulás, főként sikeres NKA-pályázatok kapcsán. A beiratkozási és forgalmi 
adatokban történt változások egyik oka technológiai (beiratkozások egységesítése), a 
Kisfaludy Károly Könyvtárban és két fiókkönyvtárban ezen felüli visszaesés is tapasztalható, 
melynek okait elemezzük, és beavatkozunk a folyamatba. Másutt emelkedő mutatóink 
azonban összességében kiegyenlítik ezen jelenségeket, és konszolidált szolgáltatási képet 
mutatnak. 

2 Szervezeti kérdések  

2.1 Szervezeti, személyi változások 
Két régi vezető kolléganőnk 2014-ben megkezdte nyugdíjazás előtti felmentési idejét, 
Mennyeiné Várszegi Judit, a helyismereti osztály vezetője, valamint Szalai Gáborné a 
területi ellátó szolgálat vezetője. A helyismereti osztályt megbízott osztályvezetőként 
Antaliné Hujter Szilvia vezeti, a KSZR-feladatokat és a fiókkönyvtárakat pedig Máj 
Szabolcsné irányítja szintén megbízott osztályvezetőként. 
Intézményünk létszáma nem változott az év során, szervezeti ábránk továbbra is megfelel az 
SZMSZ-ben közölteknek. 
 
2.2 Az intézmény alapdokumentumaiban történt változások  
Az intézmény alapdokumentumaiban történt változásokat a jogszabályi környezet változása 
indukálta, ezeket a fenntartó adta ki illetve hagyta jóvá, a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő eljárásrendben. 

3 A könyvtári szolgáltatások és a működés bemutatása  

3.1 Gyűjteményszervezés – állományépítés  
 
 

 
2013. 
tény 

2014. terv 2014. 
tény terv 

változás %-
ban az előző 
évhez (2013) 

képest 

gyarapítási összeg (Ft)   37 289 000 37 325 000 45 471 248 121,94 % 

ebből könyv (Ft) 25 819 669 25 200 000 32 757 992 126,87 % 

ebből folyóirat (Ft) 5 156 568   5 775 000   4 441 965 86,14 % 
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ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft) 

5 641 737   5 550 000   7 202 772 127,66 % 

egyéb (kép, kotta)  671 066      800 000   1 068 519 159,22 % 

 
 

gyarapodás (db) 35 077 35 000 24 793 70,68 % 

ebből kötelespéldány (db) 874 850 1 113 127,34 % 

ebből nemzetiségi 
dokumentum (db) 114 120 168 147,36 % 

megyei könyvtár által 
digitalizált dokumentumok 
száma (– könyvtári egység) 

8 272   
4 545 

 
54,94 % 

 
A tervezéshez képest a beszerzési eltéréseket a piaci kínálat generálta. 2014. őszén közel 900 
ezer oldal jellemzően mikrofilmen tárolt szkennelése és megfelelő struktúrába rendezése 
történt meg, ezek számítógépen, helyben használat formájában a helyismereti osztályon már 
igénybe vehetők, jelenleg „képként” tudják ezeket használni az olvasók. Körbevágásuk és 
OCR-ezésük megindult, prioritást élveznek a világháborús évfordulóra tekintettel az 1914-
1918 közé eső folyóiratok. 
A digitalizált dokumentumok számának tervezetthez képest történt eltérése annak 
köszönhető, hogy a korábbi évben két EU-s pályázat keretében is digitalizáltunk, amelyek 
külön forrást jelentettek ehhez a munkához, nagyobb részvétellel, mint ami idén 
rendelkezésünkre állt. 
 
II. táblázat 
 

Könyvtári Szolgáltató 
Rendszer (KSZR) 

gyarapodás 
 

2013. 
tény 

2014. terv 2014. 
tény terv 

változás %-
ban az előző 
évhez (2013) 

képest 

gyarapítási összeg (Ft)   39 692 522 36 300 000 37 735 426 95,06 % 

ebből könyv (Ft) 34 690 883 33 000 000 32 296 261 93,09 % 

ebből folyóirat (Ft)  1 202 286 1 300 000 3 870 221 321,90 % 

ebből CD/DVD/elektronikus 
dokumentum (Ft)  3 799 353 2 000 000 1 568 944 41,29% 

 
A folyóiratok tekintetében kiemelkedik az előfizetések megháromszorozódása. Törekedtünk 
arra, hogy elérjük a könyvtárankénti legalább négy előfizetést, ez a volt mosonmagyaróvári 
kistérségi könyvtárak tekintetében további fejlesztésre szorul. 
 
Gyarapítás 
 
2014-ben könyvtárunk költségvetésében állománygyarapításra bruttó 37 325 ezer forintot 
terveztünk.  
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Érdekeltségnövelő támogatás keretében 5 552 ezer forintot kaptunk, amelynek 30 %-át a 
9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a könyvtár technikai, műszaki 
eszközeinek gyarapítására fordítottuk. Állománygyarapításra a fennmaradó 3 886 400 
forintot költöttük. 
Az ÉNT támogatás lehetővé tette, hogy az év során néhány terület gyarapítását kiemelten 
kezeljük és ennek megfelelően nagyobb beszerzési keretet biztosíthattunk, mint azt 
előzőekben terveztük. Ezek a területek a következők:  
- Muzeális gyűjtemény 
- Nemzetiségi ellátás 
- idegen nyelvű dokumentumok beszerzése 
- térképek beszerzése 
- fiókkönyvtárak állománygyarapítása. 
 
A muzeális gyűjtemény gyarapítására a költségvetésben szereplő 400 ezer forint helyett 
ténylegesen 1 255 300 forintot költöttünk, amiből megyei nyomdák kiadványait, ill. helyi 
témájú dokumentumokat szereztünk be. Pl. a Nürnbergben 1598-ban megjelent beszámolót 
a győri vár visszafoglalásáról, „Warhafftige zeittung wie der gnedige Gott wider alles 
verhossen dem wolgebornen unnd gestrengen Herrn Herrn Adolph Freyherrn zu 
Schwarzburg glücklichen Sieg verliehen den 18. Martij altes Calenders dieses 1598. Jahrs da 
er drey Stunde vor tags mit seinem Volck für Raab gerücket unnd die starcke wolverwarte 
Festung eingenommen hat” címmel. 
 
A megyében 10 településen van nemzetiségi ellátás, ezek horvát ill. német nemzetiségű 
települések. 2014-ben e célra 600 ezer forintot tervezünk és 599 998 forintot fordítottunk, 
amiből 129 dokumentumot szereztünk be. 
Saját forrásunk mellett még a nemzetiségi ellátást segítette az Országos Idegennyelvű 
Könyvtár 2014. évi nemzetiségi dokumentum beszerzési kerete, aminek terhére 129 811 
forintot fordíthattunk német és horvát nyelvű könyvek, valamit 9 917 forintot 3 db roma 
nyelvű dokumentum beszerzésére. 
Összességében 168 dokumentummal, 739 726 forint értékben gyarapodott a nemzetiségi 
ellátó rendszerünk. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk idegen nyelvű dokumentumok beszerzésére, mivel 
megnövekedett az olvasói igény a nyelvtanulást segítő dokumentumok és az eredeti nyelvű 
szépirodalmi alkotások iránt. 905 007 értékben szereztünk be könyveket és 
oktatócsomagokat. 
Továbbra is van olvasói igény a hagyományos, nyomtatott térképekre. Gyűjteményünk 
állapota szükségessé tette, hogy nagyobb összeget fordítsunk ezek beszerzésére. Az ÉNT 
keret terhére 800 ezer forint értékben vásároltunk térképeket. 
 
Könyvtárunk tagkönyvtára az Országos Dokumentumellátó Rendszernek, ennek 
keretében a 2013. évi támogatás felhasználásának határideje 2014. június 30. Összege nettó 
1 700 ezer forint, amiből 1 363 899 forintot fordítottunk beszerzésre a többit postaköltségre. 
A 2014. évi 1 200 ezer forint felhasználása nem történt meg 2014-ben, mert a teljesítés 
határideje 2015. június 30. és 2015-ben kívánjuk felhasználni. 
 
A TÁMOP–3.2.4.A-11/1-2012-0034 pályázat keretében oktatást segítő és helyismereti 
ismeretterjesztéshez használható módszertani dokumentumokat szereztünk be. A teljes 
keretösszeg 3 400 ezer forint volt, de ebből 2014-ben könyvre 2 435 297 forintot, egyéb 
dokumentumra (DVD, elektronikus dokumentum) 883 870 forintot fordítottunk. 
 
Beszerzési keretünk nagysága a könyvek tekintetében szükségessé tette, hogy 
közbeszerzési eljárást indítsunk magyar nyelvű szak- és szépirodalmi könyvek 
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beszerzésére.  Az eljárás nyertese a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lett, akivel 55 millió Ft + 5 
% szerződtünk.  
(A Közbeszerzési eljárás összegében a KSZR települések beszerzési kerete is szerepel.). 
 
A vakok és gyengénlátók könyvtári ellátása érdekében fokozott figyelmet fordítottunk a 
hangoskönyvek beszerzésére. Az év során 135 CD-vel gyarapodott gyűjteményünk 214 523 
forint értékben.  
 
Ajándékként könyvtárunk 5 067 dokumentummal gazdagodott az év során, 11 054 353 forint 
értékben. 
A Márai-program III. és IV. fordulója is megérkezett, összesen a 2 forduló során 1288 
kötettel, 3 026 225 Ft. értékben gyarapodtunk. 
Másik jelentős ajándékforrásunk a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatása, 
amelynek segítségével 2 530 kötettel, 6 617 363 Ft. értékben növeltük állományunkat. 
 
Évek óta jól működik könyvtárunk és a British Council, ill. a Goethe Intézet közötti 
kapcsolat, amely kihat az angol és a német nyelvű dokumentum ellátottságunkra is. 2014-
ben a British Counciltól 60 ezer forint támogatást kaptunk nyelvi oktatócsomagok 
beszerzésére, a Goethe Intézettől pedig 550 Euro értékben választhattunk könyveket az 
általuk megküldött listáról. 
 
Kötelespéldányokat rendszeresen szolgáltatnak a megye nyomdái. A könyvek és 
folyóiratok mellett jelentősek az aprónyomtatványok, amelyek helyismereti gyűjteményünk 
fontos kiadványai, mert más forrásból beszerezhetetlenek. 
2014-ben kötelespéldányként állományba vettünk 1 113 db dokumentumot, 1 300 613 forint 
értékben. (2013-ban 874 db 1 222 281 forint). 
 
A kötelespéldányként kapott dokumentumok megoszlása:  
 

  Kötelespéldány 

Állománycsoport Egység Ft 

      

Könyv 357 822 883 Ft 

Időszaki kiadvány 123 461 290 Ft 

Aprónyomtatvány 631 16 040 Ft 

Plakát 2 400 Ft 

Összesen 1 113 1 300 613 Ft 

 
Leltárba vett állomány a csoportos leltár alapján: 
 

dokumentumtípus db érték 

Könyv                       20 662 46 362 117 Ft 

Időszaki kiadvány    398 2 321 468 Ft 

Hanghordozó            1 010 2 159 092 Ft 

Térkép                      8 7 426 Ft 
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Kotta, partitúra (nyomt.zenei)           234 692 379 Ft 

Videokazetta, DVD (képdok.)                  753 2 606 821 Ft 

Elektronikus dok.     93 1 482 206 Ft 

Aprónyomtatvány    1 129 33 340 Ft 

Kép                         161 382 060 Ft 

Plakát                        345 66 610 Ft 

Összesen 24 793 56 113 519 Ft 

 
Apasztás 
 
Folytattuk az előző évben megkezdett tervszerű állományrevíziót, amit a felesleges duplum 
példányok, a helyszűke és az olvasói igények megszűnte egyaránt indokolt. 
 
A Kisfaludy Könyvtárban átvizsgáltuk a teljes kölcsönözhető állományt és saját erőből 
erre kifejlesztett szoftver segítségével leválogattuk azokat a dokumentumokat, amelyek 
kölcsönzési száma 2005-től nulla, majd a szaktájékoztatók javaslata alapján töröltük a 
felesleges dokumentumokat. Ez közel 30 ezer kötet kivonását jelentette. 
 
Szinte teljesen megszűnt az olvasói igény, nem kölcsönzik a videokazettákat és a 
hangkazettákat. Így ezeket a dokumentumokat is töröltük az állományból a helyismereti 
témájú videokazetták kivételével. 
 
A Központi - és a Kisfaludy könyvtáron kívül jelentős állományapasztásra került sor a 
Ménfőcsanaki fiókkönyvtárban, amit a fiókkönyvtár teljes felújítása és bútorcseréje is 
indokolt. 
Megtörtént a Központi könyvtárban 2012 nyarán végzett állományellenőrzés lezárása is az 
év során. A fenntartónk engedélyezte a megengedhető hiány törlését, mivel az a 
jogszabályban rögzített kereteken belül volt. 
 
A törlésre került dokumentumok típus és a törlés oka szerinti bontásban: 
 

 
tervszerű 
állomány-
apasztás 

elhasználódás, 
selejt 

behajtha-
tatlan, 

megtérített 

megenged-
hető hiány 

összesen 

könyv 46 142  9 444 800 1 382 57 768 

periodika 1    1 

hanghordozó 10 769 1 1  10 771 

térkép 234  1  235 

kotta  45   45 

vizuális dok. 1 083 19 9  1 111 

brosúra 232 140 1 4 377 

összesen 58 461 9 649 812 1 386 70 308 
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Állományunk 2014. december 31-én: 
 

 Állomány 2014. XII. 31. 

Állománycsoport Egység Ft 

Könyv 486 583 430 283 785 Ft 

Időszaki kiadvány 34 990 50 138 259 Ft 

Hanghordozó 17 957 25 141 349 Ft 

Mikrodokumentum 1 755 523 788 Ft 

Térkép 1 800 539 676 Ft 

Dia 2 1 010 Ft 

Kotta, partitúra 
(nyomt.zenei) 2 658 2 966 917 Ft 

Videokazetta, DVD 
(képdok.) 5 612 14 890 821 Ft 

Elektronikus dok. 1 023 5 997 667 Ft 

Aprónyomtatvány 66 706 871 152 Ft 

Brosúra 4 912 755 647 Ft 

Kép 37 936 2 153 325 Ft 

Plakát 25 184 1 527 266 Ft 

Összesen 687 118 535 790 662 Ft 

 
Állománygondozás, állományvédelem 
 
Az év során befejeződött a Muzeális Gyűjtemény költözése a Kisfaludy könyvtár III. 
emeletére, a Milkovich-Zámory Gyűjtemény végleges helyének kialakítása is megtörtént a 
folyóiratok elhelyezésével. A gyűjteményben található dokumentumokat új, egységes 
jelzetekkel láttuk el. 
 
A Nemzeti Kulturális Alap két pályázata segítette állományvédelmi munkánkat. A 
3511/03819 számú pályázaton 224 000 forintot nyertünk 2 db Muzeális gyűjteménybe 
tartozó kiadványunk restaurálására.  
Ezek a következők: 
1. Obchinszke miszie tanya knisicze... Sopron, Siess ny. 1759 
2. Kovács Pál:  A ’nevendék’ nőnem. Pesten, Trattner-Károlyi ny., 1833. 
A két kötettel összesen 231 dokumentum van restaurálva a Muzeális Gyűjteményből, ebből 
kisnyomtatvány 193 db, könyv 38 db. 
 
Az NKA 3533/00176 pályázat segítségével a könyvtári dokumentumaink kötéséhez, 
újrakötéséhez tudtunk szakmai anyagokat vásárolni. Az év során 775 kötet kötése valósult 
meg a pályázat segítségével. 
Saját forrásból 1 103 kötet könyvet és 208 folyóiratot kötöttünk be állományvédelmi okból 
és a tartós megőrzés biztosítása érdekében. 
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Teljesen felújított, modern, a XXI. századi követelményeknek megfelelő elhelyezést kapott a 
Ménfőcsanaki fiókkönyvtár, ahol az új berendezés a raktári rend új megtervezését tette 
szükségessé. 
 
Digitalizálás 
 
Dokumentumtípus 2014-ben 

digitalizált 
Ebből a Jadoxban az elektronikus könyvtár 

(Jadox) teljes állománya 
könyv 873  780 810 

kisnyomtatvány 3 552 537 8 442 
képeslap 86 22 2 203 
folyóirat 34 30 37 
összesen 4 545 1 369 11 492  

 
Feldolgozás, állományfeltárás 
 

A megyei könyvtár gyűjteményei, fiókkönyvtárai és a Könyvtári Szolgáltató Rendszer 
közvetlenül ellátott szolgáltató helyei (102 település) számára végeztük a dokumentumok 
teljes feltárását. 2014-ben ez három integrált rendszer segítségével történt, mert még nem 
valósult meg a két különböző Huntéka rendszer egyesítése. (Ez 2015. február 27-én 
megtörtént). A KSZR rendszer dokumentumainak feltárása továbbra is a Nanlib program 
segítségével történik. 
A két Huntéka rendszer egyesítésének előkészítése már az év során folyamatosan zajlott, 
megtörténtek az előzetes javítások és a közös feltárási szabályok kidolgozása. 
A feltárás során analitikus feltárás készült a tanulmánykötetekről, komolyzenei CD-kről és 
kottákról, szépirodalmi antológiákról. 
Az év utolsó negyedévében jelentős lemaradásunk lett a feldolgozásban. Ennek oka, hogy 
nagyon sok dokumentumot szereztünk be, a Könyvtárellátó szerződés-teljesítése nem ment 
teljes fennakadások nélkül. 
 
Adatbázis-építés -  feldolgozottság 
 
 

dokumentumtípus/űrlap Kisfaludy Központ Összesen 

Könyv                       213 181 107 208 320 389 

Régi könyv 2 246 160 2 406 

Könyv analitika 18 768 52 997 71 765 

Periodika    2 121 316 2 437 

Hangzó            30 209 5 109 35 318 

Térkép                      1 918 815 2 733      

Kotta 19 372 0 19 372 

Videokazetta, DVD  5 381 5 821 11 202 

Elektronikus dokumentum     812 377 1 189 

Cikk  199 932 24 582 224 514 

Kép                         11 005 2 11 007 

Összesen 504 945 197 387 702 332 
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Összességében 57 128 új bibliográfiai rekordot készítettünk, ebből a KSZR (Nanlib) 
adatbázisba 3 621 új bibliográfiai rekord került. 
 

A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 90 %. 
 
3.2 Tájékoztatószolgálat, tájékoztató eszközök 
 
Olvasóterem, helyben használat 

 

2014-ben a Központi Könyvtárban 17.124 olyan látogató járt, akik helyben használóként 

vették igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, azaz egyikőjük sem beiratkozott olvasó, közülük  

7.542-en a felnőtt olvasószolgálatban, 9.582-en a Gyermekkönyvtárban voltak. A Kisfaludy 

Károly Könyvtárban összesen 19.836 helyben használó látogató járt, az olvasószolgálatban és 

az olvasóteremben 19.268, a Hangtárban 568. Tájékozódás, információkérés, helyben olvasás, 

helyismereti gyűjtemény használata, wifi használat miatt keresték fel a könyvtárat. 

Természetesen az olvasójeggyel rendelkező beiratkozott olvasók is igénybe vették a helyben 

használati lehetőséget. A Központi Könyvtár felnőtt részlegében 36 402, a 

Gyermekkönyvtárban 1 512, a Kisfaludy Károly Könyvtár Olvasószolgálatában 25 560, az 

olvasóteremben 30 343, a Hangtárban 1 919 dokumentumot használtak helyben, összesen 

95736 db dokumentumot. Könyveket, kézikönyveket, folyóiratokat használtak, a hangtárban 

zenei felvételeket hallgattak. 

 

A Gyermekkönyvtárba látogató családok a könyvnézegetésen kívül a bővülő társasjáték 

kínálatunkat is maximálisan kihasználták, hisz sokan keresik fel könyvtárunkat azért is, hogy 

együtt játsszanak gyermekükkel. Az időszaki kiadványok használatának mértéke növekedett 

az előző évhez képest a választék bővülése és az új folyóirataink népszerűségének 

köszönhetően.  

 

A napilapok, hetilapok és a szórakoztató magazinok a legnépszerűbbek, a szakfolyóiratok 

olvasása csökkent, ennek oka az online archívumok elérhetőségében kereshető. Az internet 

rohamos elterjedésével csökkenő tendenciát mutat a kézikönyvek használata. Jellemzően 

szaklexikonokat, nyelvi szótárakat és monográfiákat keresnek. A Gyermekkönyvtárban 

próbáljuk ösztönözni a gyerekeket a nyomtatott dokumentumok használatára az évente három 

alkalommal megjelenő pályázati füzetünkkel is. Általában évfordulókhoz kapcsolódó témákat 

választunk és igyekszünk annak gyermekkönyvtári irodalmára felhívni a figyelmet. 

 

Tájékoztatás, referensz kérdések: 

Az Olvasószolgálati Osztály munkatársai 19.579 referensz kérdést oldottak meg 2014-ben. A 

Központi Könyvtárban 5.720-at, a Kisfaludy Károly Könyvtárban 13.859-et. A technikai 

referensz a legjellemzőbb. A legtöbb olvasó konkrét könyvet, könyvlisták példányait keresi 

vagy egy adott témában kér eligazítást. A gyermekolvasók esetében gyakori az egy témában 

való könyvajánlás. Iskolai gyűjtőmunkához - szinte minden tantárgyhoz - kerestek könyveket 

a Gyermekkönyvtárban: történelem (Egyiptom, középkori várak, magyar királyok, királynők, 

törökkor), természettudományok (iskolai kísérletek, állatok, gyógynövények), egyes országok 

pl. Franciaország, Kína földrajza, matematika (Zrínyi Ilona matematika verseny), magyar 

nyelv- és irodalom (nyelvtani gyakorlók - kompetenciafejlesztés). 1. osztályosoknak az 

olvasási készség fejlesztése céljából nagybetűs, szótagoló olvasmányokat, mesemondó és 

versmondó versenyekhez irodalmat ajánlottak a gyermekkönyvtárosok.  

 

Óvodai csoportoknak mesekönyv ajánló készült. A pályázati füzetekhez kapcsolódóan a 

kutyák, Ybl Miklós és kora témakörében illetve a nyári hónapokra detektíves könyvek listája 

készült. Egy-egy évszakban megnő a kereslet az ünnepekhez (farsang, anyák napja, 
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karácsony, húsvét, stb.) kapcsolódó szépirodalmi és szakirodalmi művek iránt. Weboldalunk 

Leckeinfo menüjében az előző évhez hasonlóan házi feladattal kapcsolatos kérdésre is 

válaszoltunk, mint ahogy az online tájékoztatás lehetőségével is éltek a felhasználók. A 

korábbiakhoz képest elenyésző - középiskolások esetében - a kötelező irodalmak elemzésének 

keresése.  

 

A felnőtt olvasók közül sokan keresnek szakdolgozathoz, beadandó dolgozathoz 

szakirodalmat. Főleg a gyors tájékoztatás a jellemző, azonnal szeretnének hozzájutni a 

szakirodalomhoz. Az online adatbázisok (Jogtár, Céginfo, 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 érdeklődők. 

 

Irodalomszolgáltatás 

Irodalomkutatások száma 56 db volt összesen 2014-ben. Az irodalomkutatások száma 

csökken. Sokan e-mailen vagy telefonon kérik, nincs meg mindig a személyes kontaktus. 

Főleg 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.  

Példaként álljon itt néhány irodalomkutatás címe az előző évből: 

 

Központi Könyvtárban Kisfaludy Károly Könyvtárban 

Bibliai témák a festészetben Adóvégrehajtás 

Csoportmunka az iskolában Borutak 

Győr ipara, ipari parkok Családi megtakarítások 

Győr közlekedéstörténete Az egyenruha: mentőszolgálat, iskola 

Győr olimpiatörténete Evangélikus valláshoz köthető ünnepi ételek 

Idegennyelv-tudás, nyelvtanulási motivációk Felnőtt-ábrázolás a gyermekirodalomban 

Marketingkommunikáció a banki szektorban Ghymes együttes 

Pöszeség kialakulása, fejlesztőpedagógia Gótikus horror az irodalomban 

Spanyol-amerikai polgárháború 1895-1898 és 
Kuba 

Győr a II. világháború alatt  

A szerves trágya fűtőanyagként történő 
felhasználása 

Házi büdzsé 

Szociális kompetenciák Az iskolaigazgató tervező munkája 

Szülői szerepek változása a 21. században Kormányhivatalok 

Tanári kompetenciák és portfolió Az olimpia mint üzleti vállalkozás 

 

Ezek mellett könyv, hangoskönyv, film- és zenei ajánlókat készítettünk Valentin napra, 
amelyek a honlapra is felkerültek. A kisebbek számára gyerekeknek szóló zenei 
felvételekből és hangoskönyvekből állítottunk össze ajánlót. Költészet napjára Verset 
mindenkinek! akció keretében verset kaptak ajándékba látogatóink, verses könyvekből és 
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hangoskönyvekből állítottunk össze válogatást, nyárra pedig olvasmányajánlót készítettünk 
csajoknak, srácoknak, hölgyeknek és uraknak. 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 szaktájékoztatói tevékenység mellett 
helyismereti vonatkozású sajtófigyelést is végeztünk, s bővítettük adatbázisainkat is, így az 
Életrajzi Bibliográfiát és a Győri életrajzi lexikon wiki változatát. 
 
Csoportos látogatások 
2014-ben a Központi Könyvtár felnőtt olvasószolgálatában 7 csoport 167 fő, a Kisfaludy 
Károly Könyvtárban 12 csoport 270 fő vett részt könyvtárbemutató és könyvtárhasználati 
foglalkozáson. Itt a könyvtári hét Nyílt Napján október 15-én: 3 csoportnak volt ún. Pincétől 
a padlásig könyvtárbemutató. 
 
Gyermekkönyvtár 
A Gyermekkönyvtárban az elmúlt évben 88 foglalkozást tudhattunk magunk mögött, ami az 
azt megelőző 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. Töreky Zsuzsi zenepedagógus 4 
alkalommal ovis kerekítő foglalkozást tartott, és így lehetőségünk nyílt olyan óvodás 
csoportok fogadására, akik korábban nem jártak könyvtárunkban. Megismerkedtek a 
gyermekkönyvtár szolgáltatásaival, majd képeskönyveket nézegettek.  
 
Az iskolásoknak tartott foglalkozások típusai: könyvtárbemutató és könyvtárhasználati 
órák, valamint tematikus órák (például nyelv és irodalom, történelem, természet, 
helyismeret, népszokások, jeles napok, ünnepek). Minél szélesebb körben próbáltuk 
eljuttatni foglalkozásaink listáját a győri és Győr környéki oktatási intézményekhez. A 
hagyományos, levél formátumú megkeresésen kívül személyes kapcsolatokat alakítottunk ki 
a környékbeli iskolák tanítóival és óvónőivel. Foglalkozásaink kínálata honlapunkon is 
elérhető, amelyet bővítettünk a gyermekek számára érdekes témákkal figyelembe véve a 
pedagógusok igényeit is. Ennek köszönhetően 2014-ben a könyvtári foglalkozások száma 
emelkedett. A pedagógusok tanártársaik körében is szívesen ajánlották a tananyagot 
kiegészítő óráinkat. 
 
Különösen népszerű volt májusi rendezvénysorozatunk, az alsósok hónapja. Ennek 
keretében 29 foglalkozást tartottak a gyermekkönyvtárosok. Bővült foglalkozásaink 
kínálata, így az eddigi évekhez képest is több iskolai csoport jelentkezett be hozzánk. A 
visszajáró csoportjainkon kívül újak is érkeztek hozzánk. A sikereinkhez az is hozzájárult, 
hogy foglalkozásaink díjmentesek. 2014-ben is a természettel és a népszokásokkal, jeles 
napokkal, ünnepekkel kapcsolatos foglalkozásaink voltak a legnépszerűbbek. Ezek száma az 
előző évhez képest is emelkedett. 
 
Egyéni foglalkozások 
Játszóházi foglalkozásainkra egyéni érdeklődőket vártunk. Az iskolai szünetekben 
ünnepekhez (farsang, húsvét, halloween, karácsony) kapcsolódóan igyekeztünk az igények 
előzetes felmérésével minél több technikával és hozzá kapcsolódó irodalommal 
megismertetni a hozzánk ellátogatókat. Külön figyelmet fordítottunk a nyári szünetre. 
Kéthetente tartottunk foglalkozásokat, amellyel lehetőséget teremtettünk a szabadidő 
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hasznos eltöltéséhez, újabb barátságok születéséhez. Tapasztalataink felhasználásával 
alakítottuk foglalkozásaink témáját - dekorgumiból és műanyag flakonból pancsoló teknős 
készítése, mesés levendulás illatosító, halas hűtőmágnes készítése, egérfigura készítése 
zseníliadrótból, Méhecske készítése kindertojásból és napellenzős sapka papírból -, ezért az 
előző évhez képest egyértelmű növekedés mutatkozott a részvételben. Az őszi szünetben 
napközis csoportoknak tartottunk játszóházi foglalkozásokat (Barangolás 
mesebirodalomban, Weöres Sándor gyermekversei, Denevér készítés).  
 
Versenyek, vetélkedők 
A Gyermekkönyvtár már több mint egy évtizede vesz részt a Bod Péter Országos Könyv- és 
Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóinak lebonyolításában biztosítva a helyszínt, az 
adott témához kapcsolódó könyvállományt és a gyermekkönyvtárosok szakértelmét. 2014-
ben a verseny témája: „…nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország…”- Radnóti és 
kora.  
 
Bekapcsolódtunk az Internet Fiesta programsorozatba, Holló Lali, a netkönyvtáros címmel. 
Egy héten keresztül naponta jelentek meg feladványok a gyermekkönyvtár facebook 
oldalán, melyeket a gyermekkönyvtár honlapján megjelent információk segítségével lehetett 
megoldani. 7 évvel ezelőtt indítottuk útjára Hencidától Boncidáig című levelezős 
mesevetélkedő sorozatunkat, amely 2014-ben is rekord számú - 40 csapat - nevezésével 
zajlott. Arany László meséit dolgozták fel a vetélkedő csapatok. A rendezvény híre a 
megyehatáron túlra is eljutott, ami a széleskörű népszerűsítésnek köszönhető (Kisalföld, 
Győr+, győri rádiók, honlap, facebook, levél iskoláknak és iskolai könyvtárosoknak, a 
tanítók közötti információ átadás).  
 
Az irodalmi műfajok iránt fogékony és érdeklődő gyerekeknek is lehetőséget adtunk 
tehetségük kibontakoztatására egyéni írásbeli, alkotói munkával. Az elmúlt évek 
tapasztalatait felhasználva más és más műfaj megírására buzdítottuk őket. 2012-ben 
Betűfalók, figyelem! címmel könyvajánlót készíthettek a diákok, 2013-ban  Az élet írta – ez 
megtörtént velem címmel elbeszélés írására ösztönöztük a pályázókat. A beadott 
pályaművek száma azt mutatta, hogy az elbeszélés, mint műfaj kevésbé népszerű a gyerekek 
körében, ezért 2014-ben más műfajt választottunk a pályázat kiírásakor. Geronimo Stilton – 
Rágcsáló hírek – Légy Te Rágcsália legjobb tudósítója! címmel hirdettünk pályázatot 1-4. 
osztályos tanulók részére, amelyre egy kalandos (izgalmas, vicces vagy akár ijesztő) 
kirándulásról szóló írásbeli beszámolóval jelentkezhettek az ifjú tudósítók. 
A felső tagozatos - 5-8. évfolyamos -  tanulók Filmmánia – Egy képzeletbeli riport kedvenc 
filmem egy szereplőjével címmel adhattak be pályamunkákat. 
A Lengyel Alfréd Prezentációs vetélkedő csapatai számára a helyismereti gyűjteményben 
felkészülési lehetőséget és segítséget biztosítottunk, valamint részt vettünk a vetélkedő 
döntőjén a zsűri munkájában. Hasonlóképpen adtunk támogatást a Nagy Imre Társaság 56-
os vetélkedőjéhez. 
A Kisfaludy Könyvtárban a könyvtári héten 2014. október 16-án Ugrás a tudásba címmel 
könyvtárhasználati vetélkedőt tartottunk 7 csapat (28 fő) részvételével győri általános és 
középiskolásoknak. Ez a vetélkedő már közel 20 éve zajlik, mindig a Könyvtári Hét 
csütörtök délutánján. 
A Molnár Vid Bertalan Közösségi Házzal és a Győr Plusz TV-vel közösen részt vettünk az 
Arrabona évszázadai című vetélkedő sorozat és döntő kérdéseinek összeállításában. A 
könyvtár facebook oldalán és blogján Múltidéző címmel hirdettünk játékot városismereti és 
helytörténeti témában. Két héten keresztül, minden nap egyedi fotókat, s hozzá 
kapcsolódóan kérdéseket tettünk fel a játékos kedvű érdeklődőknek. Az I. világháború 
kitörésének 100. évfordulója alkalmából „Évfordulók nyomában: A Nagy Háború és kora 1914-
1918” címmel háromfordulós online vetélkedőt szerveztünk. 21 fő regisztrált, 9 főt 
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jutalmaztunk kiváló teljesítményéért. A vetélkedőre regisztráltak online regisztrált olvasói 
osztályban bekerültek a Huntékába is. 
 

Kisfaludy Károly Könyvtár, olvasóterem  

 
A Kisfaludy Károly Könyvtár olvasótermében a kurrens napilapok, DVD-én, CD-én és 
online módon elérhető adatbázisok használata lehetséges. A raktárban tárolt bekötött 
folyóiratok is itt olvashatók. Az elmúlt években a használat során érezteti hatását, hogy 
egyre több periodika érhető el internetes honlapokon, illetve teljes szöveget is nyújtó 
adatbázisokban. Az oktatásban részt vevő fiatalok többnyire otthonról élnek ezzel a 
lehetőséggel. Még mindig van azonban a régebbi folyóiratoknak egy része, amely csak 
eredetiben bekötött formában érhetők el. Ezeket továbbra is keresik olvasóink, különösen a 
társadalomtudományok terén. 
 
Különösen erős érdeklődés merült fel – az elmúlt év során tovább erősödött – a régi helyi és 
országos sajtó iránt a születésnapi kiadványok készítésével kapcsolatban. Az 
olvasóteremben dolgozó kollégák 2014-ben 207 db születésnapi kiadványt készítettek, amely 
mindegyikében több periodikum teljes számait szkennelték be, szerkesztették meg 
nyomtatták ki és köttetették be kötészetünkben. A levelező oktatásban részt vevők 
gyakrabban igényelték a bekötött folyóiratokat, valamint használói tanácsadást a különféle 
adatbázisok használatához. 
 
Rendszeres törzsközönségünk van – különösen az idősebb korosztály részéről –, akik a napi 
sajtótermékeket olvassák, hobbi jellegű, szórakoztató kiadványokat keresnek. Az idősebb 
korosztály is gyakran kér segítséget a számítógépes szolgáltatásokhoz, gyakran veszi 
igénybe a szkennelést, nyomtatást és fénymásolást is. A diákok egy része a nyugodt tanulási 
körülmények reményében keresi fel olvasótermünket, kihasználva a wifi szolgáltatást is. Az 
olvasóteremben elhelyezett angol nyelvű részleg oktatócsomagjait rendszeresen kölcsönzik, 
2014-ben 559 kölcsönző 1219 dolumentumot kölcsönzött ki a British Council állományából. 
Idegen nyelvű újságjainkat is rendszeresen lapozgatják a nyelvtanulásban résztvevők. 
 
2014-ben olvasótermünket 16.979 fő látogatta meg, itt összesen 30.340 db dokumentumot 
használtak helyben.  3628 dokumentum használatához kértek segítséget a könyvtárosoktól.  
Viszonylag kevés könyvet használtak olvasóink (2010 darabot) ennek oka, hogy az állomány 
átszervezés, a könyvállomány apasztása miatt kisebb lett az olvasóterem könyvállománya, a 
legfrissebb kézikönyvek sem kerülnek hozzánk. A látogatók 25.711 db folyóiratot használtak 
összesen, melyek egy része bekötött, egy része kurrens szám volt.  
   
Helyismereti kutató  

 
A kutatóteremben új használók is feltűntek, akik korábban csak a régi városi könyvtár 
olvasói voltak. A könyvtár szervezeti átalakulása után többen élnek a lehetőséggel, hogy egy 
olvasójeggyel több könyvtár szolgáltatását igénybe vegyék. 
Megváltozott a használat, az információszerzés jellege. Az olvasók összesen 3315 referensz 
kérdést tettek fel. Ezek nagy része a helyismereti kutatások jellegének megfelelően egy-egy 
téma teljesebb körüljárását igényelte. Az első látogatás során általában az irodalom ajánlása 
történik, ugyanakkor megtanítjuk az olvasókat a katalógus és a megyei cikkadatbázis, illetve 
a digitális könyvtárunk használatára. Ezzel együtt felhívjuk figyelmüket az országos 
adatbázisokban rejlő lehetőségekre is. 
 
Ezen olvasók egy része ezután önálló távhasználóvá válik, ugyanakkor sokan az 
adatbázisainkból kigyűjtött nagyszámú dokumentum (például újságcikkek) 
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tanulmányozására visszatérnek hozzánk. Az on-line katalógusunkban a könyvtárunkban 
épített megyei cikkadatbázisunk 199.435 cikkrekord volt kereshető 2014 végén.  Mivel a 
periodikumok jó része 2014-ben még eredeti formában volt elérhető, ezért viszonylag magas 
volt a bekötött folyóiratok használata. 
 
A mikrofilmhasználat számának csökkenő tendenciájának több oka is lehet. A digitális 
könyvtárunkban, interneten elérhető helyismereti digitalizált periodikumainkat már egyre 
többen távolról is használják, (ebből legjelentősebb a Győri Közlöny, 1857-1896 és a Győri 
Nemzeti Hírlap 1936-1945).  
Tapasztalható, hogy kialakult a digitális könyvtárunk rendszeres használóinak viszonylag 
állandó köre, az elmúlt évben már több olyan helytörténeti mű született, amely a digitális 
könyvtár, illetve annak kereshetőségével jött létre. 
 
Kutatótermi forgalom 2013 2014 % (2013= 100) 

Látogatók száma     4219 fő 4118 fő  97, 60 

Általuk használt    

                    könyv 12 456 db 12 478 db 100,18 

                    bekötött folyóirat   7 723 db   7 858 db 101,74 

                    mikrofilm   1 735 db   1 474 db  84,96 

Egyéb dokumentum   1 141 db   1 095 db  95,97 

Összes használt dokumentum 23 055 db 22 905 db  99,34 
 
A helyismereti kutatómunkákban egyre inkább érezhető a digitalizált helyismereti 
dokumentumok használata. A távhasználat és a helyismereti adatbázisok következtében 
újabb igények is termelődnek. A digitális könyvtárunk a különféle dokumentumtípusokban 
(mint a helyi periodikumok, vizuális dokumentumok, aprónyomtatványok) fellelhető 
információkra is felhívják a figyelmet. A megyei napilap repertorizálásán kívül az elmúlt 
évek pályázataiban megvalósult régi sajtóanyag repertorizálásával mélyebb feltárás 
valósulhatott meg, amely jelentősen segíti a kutatók információgyűjtését. A 2014-es évben 
11 248 cikk rekordja került be a helyismereti megyei cikkadatbázisunkba. 
 
Digitalizált helyismereti értékeinkre a könyvtári weblapokon, web2-es közösségi 
szolgáltatásokon (blog, facebook) hívjuk fel a figyelmet. 
Az utóbbi évek megnövekvő igényének tesz eleget a születésnapi ünnepi kiadvány készítése, 
melyek alapjául szolgálnak a retrospektív helyi sajtótermékek.  
A könyvtárunkat meglátogató csoportok az olvasótermet és a helyismereti kutatót is 
felkeresik. Két esetben tartottunk kifejezetten helytörténeti tematikusfoglalkozást két 
szakkör számára. 
 
3.3 Könyvtári szolgáltatások és a működtetésükhöz 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 hétfőtől péntekig 9-től 19 óráig, szombaton 9-től 16 óráig, a 
Gyermekkönyvtárban kedd kivételével hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, szombaton 9-től 12 
óráig, a Kisfaludy Károly Könyvtár részlegeiben hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 9-
től 19 óráig, kedden 13-tól 19 óráig, szombaton 9-től 13 óráig vártuk a látogatókat.  
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A heti nyitva tartási idő így a Központi Könyvtár felnőtt olvasószolgálatában 47 óra, a 
Gyermekkönyvtárban 35 óra, a Kisfaludy Károly Könyvtár részlegeiben heti 50 óra volt. A 
nyitvatartási napok száma a Központi Könyvtárban 233 nap, a Kisfaludy Károly 
Könyvtárban 284 nap volt.  A két épület közötti 51 nap nyitva tartási különbség nyitva 
tartási órákra vetítve 153 óra volt. 
 
Hétvégi nyitva tartás (szombat): A szombati nyitva tartási órák száma a Központi Könyvtár 
felnőtt olvasószolgálatában 7 óra, a Gyermekkönyvtárban 3 óra, a Kisfaludy Károly 
Könyvtárban 4 óra volt. 36 szombati nyitva tartási nap volt a Központi Könyvtárban, 35 a 
Kisfaludy Könyvtárban, abból 3 ledolgozott munkanap volt. 
 
Infrastruktúra (információs infrastruktúra, egyéb IKT) 
 
A Kisfaludy Károly Könyvtár szerverszobája teljes felújításon és átalakításon esett át, 
melynek következtében alkalmassá vált, hogy az intézmény informatikai központja legyen. 
Megtörtént a szerverek többségének végleges elhelyezése, a két főépület között a 
biztonságos VPN-kapcsolat létrehozása, az új routerek üzembe állítása, egységes lett az 
olvasói és dolgozói gépek kijutása az internetre. A háttértároló kapacitás bővült, a 
biztonsági mentések rendszere és az egységes adattárolási struktúra kialakításra került, 
valamint biztosítva lettek a tárhelyek a tömeges digitalizáláshoz. Az adatbázisok 
összetöltéséhez szükséges előkészítő munka és egységesítés megtörtént, a konverzióra 
február elején kerül sor. 
 
Eszközök 
 
A Központi Könyvtár felnőtt részlegében a kölcsönző 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 és 1 tintasugaras 
nyomtató segítette a szolgáltatást. A Kisfaludy Károly Könyvtárban 2 kölcsönző gép, 2 
tájékoztató gép, 4 dolgozói munkagép, 6 internetes gép, 3 OPAC gép, 1 bérelt fénymásoló, 
valamint a Hang-és médiatárban 1 kölcsönző gép, 1 dolgozói munkaállomás, 2 OPAC gép, és 
1 tintasugaras nyomtató állt szolgálatban. 
 
Az év folyamán 57 régi számítógépet kicseréltünk, és előkészítettünk egy olvasói gépet, 
mely kiváltotta az elavult mikrofilmolvasókat. 
 
Internetkapcsolat technológia ADSL + MultiFlex (szimmetrikus) + Optikai 

(szimmetrikus) 

Internetkapcsoalt sávszélesség 20/20 Mbit/sec, 50/30 Mbit/sec,10/1 Mbit/sec 30/30 
Mbit/sec 

WIFI Kettő  

Szerverek 7 

Belső hálózat (LAN) két hálózat  

hálózaton kívüli számítógépek  29 + 15 laptop (10 KSZR)  

ebből fiók + JAMH 29  

hálózatba kötött számítógépek 123 



16 

 

internetes gépek 138 

ebből fiók + JAMH 29  

olvasói gépek 41 

ebből fiók + JAMH 17 

internetes olvasói gépek 36 

ebből fiók + JAMH 15 
 
Innovatív megoldások 
 
Mindkét fő épületben wifi használat áll a látogatók rendelkezésére. A szolgáltatás 
igénybevételének feltétele, hogy a felhasználók eszköze rendelkezzen a csatlakozáshoz 
szükséges hálózati lehetőséggel. A vezeték nélküli hálózat díjmentesen, korlátlan ideig 
használható a nyitva tartási időben. 
 
Győri Szalon (www.gyoriszalon.hu) online kulturális magazin teljes átalakítása: új 
tartalomszolgáltató rendszer, új design, új rovatszerkezet (ÍRÓkéz – irodalom, LÁThallás – 
film, színház, zene, ARTmás (képző-, fotó- és iparművészet, HELYBENjárás – Győr, csakMI 
– megyei könyvtár, eSTéBé – minden más, KORzó – programok), kibővített tartalom, napi 
frissítés, megoszthatóság a közösségi médiában. 
 
KKSZR-honlap (kszr.gyorikonyvtar.hu) létrehozása, melyen a Kisalföldi Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszerhez csatlakozott községek (152) legfontosabb adatai, katalógusa, 
eseménynaptára, az előfizetett folyóiratok listája, fotók, hírek, a legújabb könyvek, valamint 
a megyei könyvtár digitális könyvtárában már elérhető, községi újságok, ill. a községre 
vonatkozó digitalizált dokumentumok találhatóak. Jelenleg 36 község adatai vannak 
feltöltve a honlapra, de a munka folyamatos. 
 
Győr 1944 honlap (www.gyor1944.hu) létrehozása a győri zsidóság tragédiájának 
emlékezetére hívtuk életre a holokauszt 70. évfordulója alkalmából. A győri Dr. Kovács Pál 
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, valamint Győr Város Levéltára, illetve magánszemélyek 
birtokában lévő dokumentumok – fotók, digitalizált sajtóanyag, monográfiák – 
felhasználásával olyan digitális tárlatot hoztunk létre, amely a győri zsidóság múltját, a 
holokausztot megelőző időszakot fogja át, különös tekintettel az 1944-es eseményekre 
 
Komplett digitalizáló műhely létrehozása: a rendelkezésre álló eszközpark alkalmas 
bármilyen A2-nél nem nagyobb dokumentum hatékony digitalizálására (részletesen a 3.5-
ben) 
 
A Duna menti közös katalógus további bővítése: a TÁMOP keretében a KSZR-
tagkönyvtárak is csatlakoztak, állományuk be van töltve a közös katalógusba. 
A honlap többnyelvűsége: A legfontosabb információk angol és német nyelven is 
olvashatók, valamint a katalógusban is lehet angol és német nyelven keresni. 

 
A honlap elérhetősége idegen nyelven; a tartalomfrissítések gyakorisága: 

www.gyorikonyvtar.hu (magyar, angol, német - naponta) 
www.kkmk.hu (magyar – alkalomszerűen új tartalom esetén) 
www.gyoriszalon.hu (magyar – naponta) 
konyvszalon.gyoriszalon.hu (magyar – a rendezvényhez kapcsolódóan) 
gyermek.gyorikonyvtar.hu (magyar, angol, német – hetente min. kétszer) 
kitud.kkmk.hu (magyar, angol, német, szlovák – alkalomszerűen új tartalom esetén 

http://www.gyoriszalon.hu/
http://www.gyor1944.hu/
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kszr.gyorikonyvtar.hu/  (magyar – új tartalom esetén) 
 
Fogyatékossággal élők könyvtárhasználata 
 
Vakok és gyengén látók számára hangos könyvek kölcsönzésére van lehetőség: kazettás és 
CD, valamint MP3 formátumban mindkét épületben a hang- és médiatárban. Gyengénlátó 
olvasóink számára olvasógép, illetve az internet-használat megkönnyítését segítő 
képnagyító szoftver is rendelkezésre áll. Akadálymentes OPAC felület is segíti a 
könyvtárhasználókat. Kollégáink közül többen végeztek jelnyelvi tanfolyamot, így siket- és 
nagyothalló látogatóinkkal is tudunk közvetlenül kommunikálni. 
 
Közhasznú információs szolgáltatások 
 
A regisztrált felhasználóink számára a wi-fi mellett az internetes gépek helyben-használata 
napi 45 percben díjtalan, a gyermekkönyvtárban tartalomszűrést is végzünk. Ennek 
keretében munkatársaink segítenek az ezt igénylő felhasználóknak a kormányzati 
portál/ügyfélkapu szolgáltatásainak igénybevételében.  
Alapszolgáltatásként biztosítjuk a Jogtár szolgáltatását, a Céginformációs szolgáltatást, 
valamint az adatbázisok használatát (EBSCO), a NAVA-pont használatát. 
 
3.4 A könyvtárhasználat bemutatása 
 
A 2014-es adatok a megyei könyvtár Központi Könyvtárának és Kisfaludy Károly 
Könyvtárának az adatait tartalmazza és ehhez még hozzá kell számítani a hét fiókkönyvtár 
használati adatai. 
 
Beiratkozott, regisztrált felhasználók száma: 
 
 2013 2014 % 

Kisfaludy Károly 

Könyvtár 

12 192 fő 8 269 fő 67,82% 

Központi Könyvtár 6 998 fő 6 942 fő 99,19% 

Bácsai Fiókkönyvtár 122 fő 123 fő 100,82% 

Ménfőcsanaki 

Fiókkönyvtár 

1 110 fő 1 251 fő 112,70% 

Gyárvárosi 

Fiókkönyvtár 

191 fő 148 fő 77,49% 

Marcalvárosi 

Fiókkönyvtár 

92 fő 177 fő 192,39% 

Szabadhegyi 

Fiókkönyvtár 

248 fő 302 fő 121,77% 

Győrszentiváni 

Fiókkönyvtár 

562 fő 495 fő 88,08% 

Szigeti Fiókkönyvtár 155 fő 167 fő 107,74% 

összesen 21 670 fő 17 874 fő 96,65% 
 

Egy regisztrációval valamennyi szolgáltatóhely szolgáltatásait igénybe vehetik a látogatók. 
A mindkét épületbe egyaránt járó felhasználók így egy regisztráltnak minősülnek. Ennek 
hatása érződik a Központi Könyvtár és a Kisfaludy Könyvtár adatain, valamint az, hogy a 
korábbi évben a Kisfaludy Könyvtárat nagyon nagy számban látogató Vámosszabadin 
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elhelyezett menekültek érdeklődése csökkent, ami a menekülttábor internetes ellátásának 
megoldásának tudható be.  
 
Forgalmi adatok 
 

 Látogatók száma Kölcsönzők száma Kölcs. Dok. száma 

 2013 2014 % 2013 2014 % 2013 2014 % 

Központ - 

Felnőtt 

részleg 

48 426 46 773 96,58% 40 499 39 231 96,86% 111 434 112 718 101,15% 

Központ-

Gyermekkö

nyvtár 

19 754 22 316 112,96% 11 905 12 734 106,96% 36 856 40 922 111,03% 

Kisfaludy 

Károly 

Könyvtár 

76 871 60 044 78,11% 45 893 40 776 88,85% 118 760 105 067 88,47% 

Kisfaludy 

Károly 

Könyvtár-

Hangtár 

2 473 4 645 187,8% 1 706 4 077 238,98% 6 500 7 541 116,01% 

Bácsai 

Fiókkönyvtá

r 

1 562  1 414 90,5% 1 512 1 401 92,65% 7 859 8 398 106,86% 

Ménfőcsana

ki 

Fiókkönyvtá

r 

17 210 11 671 67,82% 4 475 5 203 116,27% 17 443 20 442 117.19% 

Gyárvárosi 

Fiókkönyvtá

r 

2 563 2 344 91,46% 1 600 1 469 91,81% 11 665 10 376 88,95% 

Marcalváros

i 

Fiókkönyvtá

r 

2 344 4 576 195,22% 1 589 2 021 127,19% 5 894 7 061 119,80% 

Szabadhegy

i 

Fiókkönyvtá

r 

3 293 3 000 91,1% 2 849 2 759 96,84% 10 750 10 790 100,37% 

Győrszentiv

áni 

Fiókkönyvtá

r 

5 546 4 944 89,15% 2 990 2 938 98,26% 18 928 18 317 96,77% 

Szigeti 

Fiókkönyvtá

r 

1 637 1 686 102,99% 1 362 1 665 122,25% 6 749 8 761 129,81% 

összesen 181 679 163 413 109,43% 116 380 114 274 116,08% 352 838 350 393 96,29% 

 

Amint forgalmi adatok táblázata mutatja, a látogatók száma emelkedett a korábbi évhez 
képest, a kölcsönzők száma szintén emelkedett, a kölcsönzött kötetek száma kis mértékben 
csökkent. Beavatkozást igénylő területek: Kisfaludy Károly Könyvtár, Gyárvárosi 
Fiókkönyvtár, Szigeti Fiókkönyvtár. E területek célzottan kell vizsgálnunk a csökkenés 
okait, és megtenni a megfelelő intézkedéseket. 
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Napi kölcsönzési adatok a nagyobb részlegek tekintetében 
 
 

Napi kölcsönzési 
adatok 

2013 2014 

 Kölcsönző Kölcs. Dok. Kölcsönző Kölcs. Dok. 

Központ - Felnőtt 
részleg 

171,6 fő 472 db 168,3 fő 483,7 db 

Központ-
Gyermekkönyvtár 

50,4 fő 156 db 54,6 fő 175,6 db 

Kisfaludy Károly 
Könyvtár 

161 fő 416 db 143,57 fő 369,95 db 

Kisfaludy Károly 
Könyvtár-Hangtár 

11,6 fő 37 db 14,35 fő 26,55 db 

   

Mutatószámok Kölcsönzési arány (egy 
kölcsönzés átlaga)  

Kölcsönzési arány (egy kölcsönzés 
átlaga)  

Központ - Felnőtt 
részleg 

2,75  2,87 

Központ-
Gyermekkönyvtár 

3,09 3,21 

Kisfaludy Károly 
Könyvtár 

2,59  2,57 

Kisfaludy Károly 
Könyvtár-Hangtár 

3,81 1,84 

 Olvasóérdeklődés (egy olvasóra 
jutó kölcsönzések átlaga) 

Olvasóérdeklődés (egy olvasóra 
jutó kölcsönzések átlaga) 

Központi 
Könyvtár 

21,19 22,13 

Kisfaludy Károly 
Könyvtár 

10,2 13,61 
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Szombati kölcsönzés 
 

Szombati kölcsönzés 2013 2014 

 Kölcsönző Kölcs. Dok. Kölcsönző Kölcs. Dok. 

Központ - Felnőtt 
részleg 

2564 fő 7875 db 2871 fő 8081 fő 

Központ-
Gyermekkönyvtár 

794 fő 2850 db 830 fő 3070 db 

Kisfaludy Károly 
Könyvtár 

2933 fő 8064 db 2506 fő 7038 db 

     

Napi átlagok Kölcsönző Kölcs. Dok. Kölcsönző Kölcs. Dok. 

Központ - Felnőtt 
részleg 

67,4 fő 207,2 db 80fő 224,47 db 

Központ-
Gyermekkönyvtár 

20,89 fő 75 db 23 fő 85,27 db 

Kisfaludy Károly 
Könyvtár 

77,1 fő 212 db 71,6 fő 201,08 db 

 
Szombati nyitva tartás a Központi Könyvtárban és a Kisfaludy Károly Könyvtár részlegeiben 
van, a fiókkönyvtárakban nincs.  
 
Kölcsönzött dokumentumok megoszlása 
 
Dok.típus/év 2013 2014 
 Nyomtatott 

dok. 
Zenei- és 
hangzó dok. 

DVD, 
CD-Rom 

Nyomtatott 
dok. 

Zenei- és 
hangzó dok. 

DVD, 
CD-Rom 

Központi 
Könyvtár 

133097 db 4669 db 10524 db 139116 db 4555 db 9969 db 

Kisfaludy K. 
Könyvtár 

116772 db 6333 db 2155 db 105577 db 4520 db 2511 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 hozzáférhetők a látogatók számára. 
 
Helyben használt dokumentumok száma - 2014 
 

 Helyben használt dokumentumok 
száma  

Központ -Felnőtt részleg 36402 

Központ-Gyermekkönyvtár 1512 

Kisfaludy Károly Könyvtár 
olvasószolgálata 

25560 



21 

 

Kisfaludy Károly Könyvtár 
olvasóterme 

30343 

Kisfaludy Károly Könyvtár-Hangtár 1919 

összesen 95736 

 
Internethasználat, távhasználat - 2014 
 

 Internethasználat Távhasználat 

Központ – Felnőtt részleg 6888 6888 

Központ-Gyermekkönyvtár 3340 866 

Kisfaludy Károly Könyvtár 7197 12536 

Kisfaludy Károly Könyvtár –
Hangtár 

 220 

összesen 17425 20510 

 
A teljes intézményi hálózatban egységesen 45 perc ingyenes internethasználati lehetőséget 
vehetnek igénybe a látogatók. 
A könyvtárat távhasználat formájában e-mail, telefon, OPAC üzenet formájában is 
megkereshetik a használók. Ennek száma évről évre növekszik. 
 
A könyvtárközi dokumentumellátás 
 
Könyvtárközi kölcsönzés 2013 2014 % (2013= 100) 
Saját olvasónak más könyvtárból kért  531 497 93,60 
           ebből teljesült  499 461 92,38 
Más könyvtártól hozzánk érkezett  kérés 1464 1534 104,78 
          ebből teljesített 1359 1463 107,65 
          továbbított kérések     10     21 210 ,00 

 
A könyvtárközi kölcsönzések indítása és fogadása a központi könyvtárban és a Kisfaludy 
Károly könyvtárban is zajlik. A kérések egy része mindkét helyen jelentkezett, átküldés után 
az a könyvtár teljesítette, akinek az állományából ez lehetséges volt. (A fenti statisztikák az 
intézmény egészére vonatkoznak, csak egyszer jelent meg egyféle kérés az adatok között.)  
A 2013-as visszaesés után - amely abból fakadt, hogy a két könyvtár összevonása miatt a 
köztük levő könyvforgalom már nem könyvtárközi kölcsönzésnek számított – 2014-ben 
újabb emelkedés indult meg. 
 
Könyvtárunk, mint megyei dokumentumszolgáltatói hely, elsősorban a megyei környékbeli 
települések - városi és községi könyvtárak, illetve Győr városában működő felsőoktatási 
könyvtárak kéréseit teljesíti. Az elmúlt évben ilyen irányú feladatainkat az előző évihez 
képest jobban tudtuk teljesíteni. A hozzánk érkezett 1534 kérésből 1463-at teljesült, amely 
95,37 %-os teljesítési arány. 
 
Saját olvasóink külső könyvtártól kevesebbet kértek, ennek oka lehet, hogy az integrált 
könyvtár közös állományából hatékonyabban tudtuk teljesítni az igényeket. A 497 elindított 
kérésünkből 461-et tudtak teljesíteni más könyvtárak. 
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Örvendetes módon a KSZR könyvtárak felől is rendszeresen érkeznek kérések, ezt segíti a 
KSZR könyvtárak számára a KSZR keretből elkülönített postaköltség-hozzájárulás is.  
A 21 továbbított kérés oka, hogy a kis könyvtárak nem tájékozódtak előzetesen az online 
katalógusunkban, könyvtárunkban nem volt meg a dokumentum, de kérték azok 
beszerzését más szolgáltatón keresztül 
A gyors teljesítés és a megbízhatóság miatt visszatérő megkereséseket kapunk az ország 
távolabbi pontjairól is.  
 
A könyvtárközi kérések több féle módon jutnak el hozzánk. A nagyobb könyvtárak az ODR 
internetes felületet használják, vagy e-mailben keresnek meg minket. A kisebb községi 
könyvtárak könyvtárosai sokszor telefonon, vagy személyesen intézik kölcsönzéseiket. 
 
A kérések formája szerinti megoszlás  

ODR felületen érkezett 575 db 

e-mail-en érkezett 498 db 

telefonon érkezett 103 db 

személyes megkeresés 358 db   
 
Az elküldött dokumentumok típus szerinti megoszlása 

Eredeti dokumentum 1272 mű 1367 db 

    ebből könyv  1267 mű 1361 db 

    ebből foyóirat       3 mű       4 db 

   ebből egyéb        2 mű       2 db 

Másolat   191 mű 1019 db 

   ebből nyomtatott     32 mű   292 db 

   ebből elektronikus   159  mű   728 db 
 
A könyvtárközi kérések egy része az Országos Dokumentum Szolgáltatás keretében, az az 
ODR-es internetes felületen zajlik. Erről a felületről 2014 óta nyerhető ki statisztikai adat : 
 
ODR-es internetes felületen beérkezett kérés 2014-ben 575 db 

               adott eredeti dokumentum 424 db 

               adott elektronikus dokumentum   79 db 

               adott másolat   29 db  

               adott  dokumentum összesen 532 db 
 
Az ODR felületen is látszó dokumentumszolgáltatás teljesítési aránya 92,52 %-os. Ez jobb, 
mint ezen a felületen az országos összes forgalomra vonatkozó 88,6 %-os arány. 
 
ODR-es internetes felületen kezelt küldött kérés 2014-ben 424 db 

     kapott eredeti 278 db 

     kapott elektronikus   85 db 

     Kapott másolat   14 db 

     kapott összesen  377 db 
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Ezen a felületen elindított kéréseink teljesítési aránya 88,91 %-os. 
 
Elektronikus könyvtár – digitalizálás – e-infrastruktúra 
 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások és az azok működtetéséhez 
szükséges IKT eszközök 
 
A jó minőségű digitalizáláshoz szükséges IKT eszközök: egy félautomata könyvszkenner 
(COPIBOOK, 2014-es beszerzés), egy nagy teljesítményű dokumentumszkenner (2014-es 
beszerzés), egy A3-as és egy A4-es könyvszkenner, egy mobil szkenner (2014-es beszerzés), 
3 lapszkenner, 3 számítógép, egy 4 licenszes karakterfelismerő szoftver, egy pdf-szerkesztő 
szoftver és képszerkesztő szoftverek. 
 
Az elektronikus szolgáltatásokhoz szükséges IKT eszközök: nincs külön eszközpark, minden 
ezen szolgáltatások biztosításához használt számítógép, szerver, hálózati eszköz és szoftver 
más funkciókat is ellát (hatékonyság és gazdaságosság). 
 
Digitalizálás: 2014-ben főleg saját forrásokból digitalizáltunk különböző típusú 
dokumentumokat, hogy a felhasználóink távolról is elérhessék őket. Minden elektronikus 
dokumentumot elláttunk online vízjellel, de semmilyen egyéb módon nem nehezítettük meg 
felhasználásukat. 
 
Minden egyes digitalizált mű szerepel a könyvtári adatbázisban (és ezáltal az online 
katalógusban is), ott kapcsoljuk hozzá az elektronikus példányt, és sémákon keresztül kerül 
át az összes metaadattal együtt az elektronikus könyvtárba (Jadox), ahol adatokra és teljes 
szövegűen egyaránt kereshetők, éppúgy, mint a Duna menti közös katalógusban. Az online 
katalógus és a digitális könyvtár között linkelt kapcsolat van. Az év folyamán készült 
digitalizálási stratégia alapján választottuk ki a digitalizálandó dokumentumokat. A stratégia 
lényege: a helyismereti (megyei vonatkozású) gyűjteményt digitalizáljuk, valamint a KSZR-
tagkönyvtárak külön kéréseit és a községi újságokat, monográfiákat. Párhuzamosan 
digitalizálunk különböző dokumentumtípusokat.  
 
A folyóiratokat mikrofilmről, ill. a községi újságok esetében a nyomtatott eredetiről, 
éppúgy, mint a könyveket és kisnyomtatványokat. A helyismereti könyvek esetében a 
tavaly elkezdett gyakorlatot folytatva a már közkincsnek számító dokumentumokat 
digitalizáltuk, ill. a szerző engedélye alapján frissebbeket is, a kisnyomtatványok esetében 
pedig a gyászjelentéseket, mivel 2013-ban az egyéb információhordozókat (meghívó, 
prospektus, aprónyomtatvány, szórólap stb.) kultiváltuk. Ezen kívül a már meglévő 
digitalizált képeslapgyűjteményünket is kiegészítettük az idén vásároltakkal. Mikrofilmen 
meglévő helyismereti folyóiratainkat külső céggel digitalizáltattuk, ránk a képszerkesztő 
munka, az ellenőrzés, az OCR-ezés és az Interneten való közzététel (digitális könyvtár) vár. 
Mivel nagy mennyiségről van szó (473 ezer mikrofilmkocka, melyeken nagyrészt 2 oldal 
szerepel), a képszerkesztő munkára igénybe vettük a közösségi szolgálatra jelentkezett 
középiskolás diákokat. 2014-ben 21.195 megszerkesztett kép készült el szeptembertől 
decemberig. 

 
Dokumentumtípus 2014-ben 

digitalizált 
Ebből a Jadoxban Jadox teljes 

állománya 
könyv 873  780 810 
kisnyomtatvány 3552 537 8442 
képeslap 86 22 2203 
folyóirat 34 30 37 
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Elektronikus szolgáltatások: 
 
Szolgáltatás DRKPMK 2014 Megjegyzés 
honlap 8  távolról elérhető 
OPAC 3  távolról elérhető 
Elektronikus könyvtár 2  távolról elérhető 
Saját adatbázisok 11 távolról elérhető 
Távoli adatbázisok 3 helyben elérhető 
online tájékoztatás 2 távolról elérhető 
közösségi oldalak 4 távolról elérhető 
B log 1 távolról elérhető 
Hír RSS 3 távolról elérhető 
Gyarapodási RSS 5  távolról elérhető 
e-dokumentumküldés 1 távolról elérhető 
Internethasználat 36 gépen helyben elérhető 
hátrányos helyzetűek 
ellátása 

1 speciális szoftverrel ellátott számítógép, 1 
olvasógép, 1 képernyőnagyító szoftver 

helyben elérhető 

online magazin 1 távolról elérhető 

4 Megvalósult és folyamatban lévő pályázatok  

 
4.1 Hazai pályázatok 

 
1.  
3533/00176. sz. pályázat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér saját 
dokumentumainak kötésére, újrakötésére: 
A pályázat megvalósítási időtartama: 2013. október 30–2014. szeptember 30. 
 
Megítélt támogatás: 450 000 Ft 
 
A támogatásból 350 000.- Ft összegben könyvkötéshez szükséges anyagot vásároltunk. 
A pályázat lehetőséget biztosított 3 garnitúra betűkészlet megvásárlására. 
 
A pályázat elszámolása megtörtént: 2014. november 27. 
 
2.  
3437/299. számú NKA-pályázat könyvkiadásra, Váray László Baksa Veron vetett 
ágya címmel összeállított népzenei monográfiájának kiadására. 
(Könyvkiadás Kollégiuma) 
Megpályázott összeg: 700.000 Ft 
Elnyert támogatás: 400.000 Ft 
A pályázattal a lezárulást követően, 2014. december 3-án elszámoltuk az NKA felé. 
 
A kiadott mű: Baksa Veron vetett ágya 
Szerző neve: Váray László 
ISBN: 978-963-88979-4-7 
Példányszám:  350 db 
Formátum/méret: 120x170 mm 
Belív minősége: 80 gr. ofszet papír; színnyomás: 1+1 color  
Borító minősége: keménytáblás, 150 gr matt műnyomó kasírozással és matt fóliázással; 
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színnyomás: 4+0 color 
Kötés: varrott (cérnafűzött) 
Terjedelem: 375 oldal 
 
3.  
3508/01179.sz. pályázat az Országos Könyvtári Napok Megrendezésre Győr-Moson-
Sopron Megyében 2014-ben 
 
A pályázat megvalósítási időtartama: 2014. 09. 29.-2014. 10. 25. 
Megítélt támogatás: 1 460 235.- 
 
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma által nyújtott támogatásból érdekes és hangulatos 
rendezvényeket sikerült megvalósítani. 
A könyvtári héten 34 település 42 könyvtárában 110 rendezvényt szerveztek a könyvtárosok 
melyeken 4 887 látogató vett részt. 
A pályázat elszámolása megtörtént. 
 
4.  
3505/02736. sz. pályázat a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtár könyvtárszakmai 
eszközfejlesztésére 
 
A pályázat megvalósítási időtartama: 2014. június 1–2014. október 31. 
Megítélt támogatás: 2 500 000 Ft 
 

Pályázatunk a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Ménfőcsanaki 
Fiókkönyvtára berendezéseinek modernizálására irányult. 
A modernizálást megelőzően saját költségvetési keretünkből a helyiségeket kifestettük, 
villanyvezetékeket felújítottuk és a parkettát felcsiszoltattuk. A felújítás és bútorzat cseréje a 
beadott tervek és a tervezett költségvetés szerint határidőre elkészült így 2014. október 6-án 
megnyitottuk az olvasóink előtt. 
A pályázati támogatásnak köszönhetően a fogadótérben új, korszerű kölcsönzőpult és 
számítógépes munkaállomások, stílusban illeszkedő bútorok várják a látogatókat. 
 

A pályázat elszámolása megtörtént. 
 

 
5.  
3808/02229. számú NKA-pályázat  
a XIV. Győri Könyvszalon szervezésére, s ennek keretében Radnóti Miklós és kora 
címmel kiemelt irodalmi programsorozat megvalósítására. 
Megpályázott összeg: 4.000.000 Ft 
Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft 
A megvalósítás időtartama: 2014. november 6. és november 9.  
A pályázattal a lezárulást követően, 2014. december 17-én elszámoltuk az NKA felé. 
 

Az Nemzeti Kulturális Alap támogatásaképpen rendelkezésünkre álló összeg segítségével a 
Radnóti Miklós és kora című irodalmi programsorozatot csaknem teljes mértékben sikerült 
megvalósítanunk. 
Az NKA támogatását a következő célokra fordítottuk: 
- Bálint András előadóestje   
- Túlpart együttes Radnóti-műsora  
- Pusztaszó zenekar Sinka-estje  
- Patka Heléna Radnóti-estje  
- Hermaion Irodalmi Társaság programjai 
- Szalóki Ági előadóestje 
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6.  
3707/11611. számú NKA pályázat a XIV. Győri Könyvszalon megszervezésére  
és lebonyolítására (Kulturális Fesztiválok Kollégiuma) 
Megpályázott összeg: 4.000.000 Ft 
Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft 
A megvalósítás időtartama: 2014. november 7. és november 9.  
A pályázattal a lezárulást követően, 2014. december 17-én elszámoltuk az NKA felé. 
 

Az Nemzeti Kulturális Alap támogatásaképpen rendelkezésünkre álló összegből több nagy 
érdeklődésre számot tartó, de nagy költségigényű produkciót tudtunk beilleszteni a 
Könyvszalon programjába, melyek a színház nagyszínpadán és Kisfaludy Termében kerültek 
bemutatásra. 
A támogatást a következő előadásokra fordítottuk: 
- a Kaláka együttes Ragyog a mindenség című koncertje erdélyi gyermekköltők verseiből 
- a 30 éves Makám együttes jubileumi koncertje 
- Koncz Gábor előadóestje 
- a Könyvszalon propagandaanyagának nyomdaköltsége 
 
7.  
3618. sz. NKA-pályázat a Hangraforgó Klub rendezvényeinek tájoltatására Győr-
Moson-Sopron megyében 
Megpályázott összeg: 1.000.000 Ft 
Elnyert támogatás: 1.000.000 Ft 
A megvalósítás időtartama: 2014. január 1. és augusztus 31.  
 
A program során háromféle műsort tájoltatott az intézmény a megye településeire – 
többféle korosztályt megcélozva. Témánként 5-5 előadással összesen 15 községbe jutottak ki 
a Hangraforgó Klub előadásai. 
A három előadás: 
1. „Tavaszi szél vizet áraszt” című előadás – Ünnepi hagyományokhoz, jeles napokhoz, 
népszokásokhoz kötődő gyermekdalok 
2. „Föl a zászlóval magasra” című előadás – 1848-49 emlékezete 
3. „Könny és nevetés közt árad az idő” című előadás – válogatás a kortárs magyar 
költészetből 
 
A pályázatban résztvevő községek és intézmények: 
Szil – Községi Könyvtár; Gyóró – Könyvtár; Tarjánpuszta – Községi Könyvtár; Enese – 
Általános Iskola; Osli – Kistérségi Kapuvári Iskola; Tápszentmiklós – Községi és Iskolai 
Könyvtár; Rábaszentmihály – Könyvtár; Bágyogszovát – József Attila Általános Iskola; 
Rábapatona – Petőfi Sándor Általános Iskola; Csikvánd – Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér; Fehértó – Községi Könyvtár; Szerecseny – Könyvtár; Börcs – Községi Könyvtár; Kóny – 
IKSZT Faluház; Himod – Községi Közös Könyvtár; 
 

A pályázat elszámolása megtörtént. 
 
8.  
3511/03819. sz. pályázat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2 db 
egyedi dokumentumának restaurálására 
 
A pályázat megvalósítása: 2014. március 1–2014. szeptember 30. 
Megítélt támogatás: 224 000 Ft. 
 

Az NKA szakmai kollégiuma 224 000 Ft támogatásban részesítette könyvtárunkat, mely az 
alábbi két kötet restaurálására volt elegendő: 
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- Obchinszke Miszil Tanya Kiszice, Sopron 1759. 
- Kovács Pál: A Nevendék Nőnem , Pozsony 1833. 
A megújult kötetek most könyvtárunk Muzeális Gyűjteményében pormentes tárolókban 
vannak elhelyezve. 
A pályázat elszámolása megtörtént. 
 
9. 
A CIVIL ALAP – 2014 által kiírt pályázat a Magyar Holokauszt Emlékév – 2014 
kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására 
1025. azonosítási számú pályázat  

Megpályázott összeg: 1.150.000 Ft 
Elnyert támogatás: 500.000 Ft 
A megvalósítás időtartama: 2014. január 1. és december 31. között  

 
Pályázatunkat két témakörben nyújtottuk be: 
 
 

I. Digitális könyvtár létrehozása, működtetése 
 

www.gyor1944.hu   
gyor1944 címmel hoztuk létre azt a honlapot, amely a győri zsidóság tragédiájának állít 
emléket a holokauszt 70. évfordulója alkalmából. 
A győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, valamint Győr Város Levéltára, illetve 
magánszemélyek birtokában lévő dokumentumok – fotók, digitalizált sajtóanyag, monográfiák – 
felhasználásával olyan digitális tárlatot hoztunk létre, amely a győri zsidóság múltját, a holokausztot 
megelőző időszakot fogja át, különös tekintettel az 1944-es eseményekre.  
A virtuális tárlat alkalmat ad arra, hogy a webfelület látogatója objektív képet kapjon a holokauszt 
győri és megyei eseményeiről. Gyűjteményünkben Kemény József, Domán István összefoglaló 
munkáin, a Magyar-Izraeli Baráti Kör és Nagy István dokumentumkötetein kívül a győri és a megyei 
sajtó 1944-es számai olvashatók.  
A gyűjtemény részét képezik a holokauszt egyik áldozatának, Glück Józsefnek értékes korabeli fotói 
Győrről, a XX. század első feléből. A győri fényképészt 1944 májusában családjával együtt 
Auschwitzba deportálták.  
 

A pályázati összeget a grafikai tervezésre, a weblap-design kialakítására, a digitalizált 
anyagok feldolgozására, utómunkálataira, a honlap építésére fordítottuk.  
 
II. Radnóti Miklós-CD előállítása 
 

A pályázat keretében olyan hangzóanyag kiadását vállaltuk, amely hasznos segítője lehet az 
általános iskolai és a középiskolai irodalomoktatásnak is: 
Oly korban éltem címmel Radnóti Miklós énekelt verseit tartalmazó hanganyag  
Zeneszerző és előadó: Hangraforgó együttes 
Azonosító szám: HFCD02 
Példányszám: 500 db 
 

A CD előállítását a támogatási összegből fedezni tudtuk, amely a következő tételeket tartalmazta: 
– A hanganyag jogdíjköltségeit, (Artisjus Szerzői Jogvédő Egyesület)  
– A CD előállítási költségét (Gyártó: Videoton Kompaktlemez-gyártó Kft.)  
– A borító nyomdaköltségét (Palatia Nyomda)  
A hanganyag előállításának költségét az előadók finanszírozták, a lemez bemutatóját önerőből 
valósítottuk meg.  
A lemez hivatalos bemutatójára a Petőfi Irodalmi Múzeumban 2014. december 10-én, a győri 
Kisfaludy Károly Könyvtárban 2014. december 12-én került sor. 
A CD-t győri iskolákba, a megye könyvtáraiba, az országos szakkönyvtárakba, valamint az ország 
megyei könyvtáraiba juttattuk el. 
 

http://www.gyor1944.hu/
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4.2 Uniós forrású pályázatok 
 
1. TÁMOP-3.2.4.-11/1-2012-0034 Kisalföldi Tudástár szolgáltatásainak horizontális 
és vertikális bővítése a hatékony információ érdekében. 
 
A pályázat megvalósítási határideje: 2013. 01. 01. - 2014. 06. 30. 
Záróelszámolás: 2014. 06. 12. 
Záróelszámolás végösszege : 10 067 718.- 
Bankba érkezett : 2014. 09. 05. 
 
2. BiblioNet könyvtárak közötti együttműködés Magyarország-Szlovákia Határon 
átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 
HUSK/1101/1.7.1./0137 
 
A pályázat megvalósítási határideje: 2012. 09. 01. – 2013. 12. 31. 
Záróelszámolás: 2014. 03. 31. 
Záróelszámolás végösszege: 9 356 650.- 
Bankba érkezett: 2014. 06. 04. 
 
Pályázat megnevezése Indulás 

ideje 
Befejezés 
ideje 

Összege Forrása 

TÁMOP 3.2.4.A-11/1 
Kisalföldi Tudástár 
szolgáltatásainak 
horizontális és vertikális 
bővítése a hatékony 
információszolgáltatás 
érdekében 
Szövegértés-fejlesztés 
Dokumentumvásárlás 3 400 000 - 
Ft összértékben 
Szoftverfejlesztés: Duna Menti 
Közös Katalógus fejlesztése 
Adatbázis építés: 2014-ben  6734 
cikkrekord elérhetővé tétele az 
online katalógusban 
 

2013. jan. 1. 2014.jún. 30. 34 364 284 Ft EU/USZT 

 
Szövegértés fejlesztés: 
 Három oktatási intézménnyel - szak, szakközép és gyógypedagógiai iskola - kötött 
együttműködési megállapodás alapján szövegértés-fejlesztést végeztünk. Csoportonként 5 
alkalommal, összesen 24 fő képzését vállaltuk, 15x45 perces képzési időben. 
A projekt során a tanulók szókincse észrevehetően bővült, szövegalkotási képességük 
fejlődést mutatott. 
Adatbázis építés:  
Az adatbevitel 2013 áprilisától elkezdődött, havonkénti időarányos teljesítése biztosította a 
feladat 2014. áprilisvégéig való teljesítését. 
A Kisalföldi Katalógusban a projekt során összesen 8 500 db helyismereti aprónyomtatvány 
elektronikusváltozatainak leírását készítettük el. A rekordhoz a dokumentum már meglévő 
elektronikus változata csatlakozik, így a felhasználó on-line módon is elérheti a megyei 
vonatkozású aprónyomtatványok tartalmát. 
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A cikkadatbázist összesen 21 800 db retrospektív cikkrekorddal bővítettük. A Győri Közlöny 
kereskedelmi és szépirodalmi lap 25 évfolyamának (az 1857-es évtől az 1881-es évvel 
bezárólag) helyismereti tartalmú cikkeit tártuk fel és tettük kereshetővé a katalógusban. A 
cikkrekordokhoz linkként csatlakozik a Győri Közlöny elektronikus változatának száma, így 
a cikk teljes szövege olvasható az interneten a Digitális Könyvtárban. 
Szoftverfejlesztés: 
 A pályázatban vállaltuk a megyei könyvtár által működtetett Kisalföldi Tudástár portálról 
elérhető Kisalföldi Katalógus (KISKAT) szolgáltatásainak továbbfejlesztését. Jelen pályázat 
eredményeként jelentősen bővült a Duna Menti Közös Katalógus (korábban Kisalföldi 
Katalógus) adatszolgáltató könyvtárainak köre. A megvalósult fejlesztés országos 
jelentőségű, hiszen a megyében működő Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez 
tartozó147 községi és 2 új városi könyvtár bevonásával elősegíti a könyvtárközi kölcsönzés 
jóval hatékonyabb működését. A fejlesztések eredményeként a Duna Menti Közös Katalógus 
alkalmassá vált arra, hogy a kisebb könyvtárak példányadatait szolgáltassa az országos 
ODR-MOKKA közös katalógus felé.  
Könyvtári dokumentumok beszerzése: 
 A különböző képzési szintekhez kapcsolódó, a könyvtár fő gyűjtőköréhez tartozó 
dokumentumokat vásároltunk az oktatás segítésére, elsősorban a kompetencia-fejlesztés, 
pedagógiai szakirodalom és a történelem témakörében. Ennek során kerültek beszerzésre 
például a pedagógiai szakirodalomból a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való 
foglalkozást segítő kiadványok, a tanuláshoz felhasználható adatbázisok, szociálpedagógiai, 
a turizmus és idegenforgalom témakörébe tartozó kiadványok, továbbá tanulás módszertani, 
tanítás módszertani kiadványok, valamint Győr-Moson-Sopron megyére és a Nyugat-
dunántúli Régióra vonatkozó könyvtári dokumentumok. Összesen 1 678 példányt 
vásároltunk nettó 3 400 000,- Ft értékben.  

5 Képzési, menedzsment, közművelődési és PR  

5.1 Képzés, továbbképzés 
Dolgozók képzése  

 
A könyvtári kollégák képzése, továbbképzése: 
Juhászné Lukács Mária májusban elvégezte a Könyvtári Intézet Zenei Könyvtárosi ismeretek 
c. akkreditált képzésének első 30 órás modulját. 4 kolléga fejezte be tanulmányait júniusban 
a segédkönyvtáros képzésen: Fülöpné Csillag Renáta, Juhász Krisztina, Száváné Bogár Erika, 
Szilvási-Szabó Éva. Galambos Krisztina folytatta tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem 
informatikus-könyvtáros hallgatójaként a kétéves mesterképzésen. Lengyel Adrienn 
október-november folyamán részt vett A minőség értékelése a könyvtárban – a minősített 
könyvtár c. akkreditált képzésen. 
 
Munkatársaink szervezett továbbképzéseken való részvétele 2014-ben: 
 
Abos-Beledi Veronika részt vett október 6-án Tatabányán, a könyvtárközi dokumentum-
ellátással foglalkozó ODR-konferencián. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Intelligens 
szolgáltatás, a szolgáltatások intelligenciája című július 16-18. közötti soproni 
vándorgyűlésén is több kolléga részt vett. December 10-én Galambos Krisztina volt 
Budapesten a Lurdy Házban a PTE Digitális megosztottság témakörben szervezett 
workshop-ján. Munkatársaink részt vettek a helyben szervezett továbbképzéseken is. Így 
több munkatársunk volt jelen pl. a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének 
március 25-dikei Széchenyi Egyetemen tartott szakmai napján, aminek témája: 
Szolgáltatások felsőfokon – a felsőoktatási könyvtárak a megyében volt. Október 14-én az 
OSZK és a megyei könyvtár közös szervezésében került sor az ELDORADO projekt 
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bemutatására, műhelybeszélgetésre, ahol ugyancsak részt vettek kollégáink. November 7-én 
a Könyvszalon Digitális középkor? című konferenciáján is képviselték munkatársaink 
intézményünket. 
 
Munkatársaink továbbképzését is szolgálják a pályázatainkhoz kapcsolódó szakmai 
rendezvények: április 29-én TÁMOP projektzáró konferencia – Kisalföldi Tudástár 
szolgáltatásainak horizontális és vertikális bővítése a hatékony információszolgáltatás 
érdekében címmel – volt, melynek keretében értékes előadásokat hallgathattak a résztvevők, 
– nemcsak a pályázatban érintett könyvtár, de a környezetükben működő továbbiak 
munkatársai is. 
 
Használóképzés  

 
Használóképzés képzés száma 

2014-ban 
részt 

vettek 
száma 

(fő) 

előző /2013/ évhez 
képest a képzésben részt 
vevők számának eltérése 

% 

akkreditált továbbképzés    

digitális kompetenciafejlesztés    

olvasási kompetenciafejlesztés    

szövegértés fejlesztés 4 8 50 

egyéb ……………    
  
5.2 Menedzsment és minőségfejlesztési tevékenységek 
 
Menedzsment tevékenység 

Rendszeres értekezletek formájában, valamint a hagyományos funkcionális szervezetek 
hierarchikus rendszerében zajlik az intézmény irányítása. A funkcionális rendszerek 
merevségét oldja a mátrix-jellegű szaktevékenységek hatása: gazdálkodás, informatika, PR, 
nagyrendezvények. 
Az intézmény igazgatója munkaidőn kívül és saját költségére igazságügyi mediátor 
képzésen vett részt, valamint NLP-tanulmányokat folytat annak reményében, hogy ezen 
ismereteket is hasznosítani tudja a menedzsment tevékenység kapcsán. 
2014-ben két vezető kolléga is nyugdíjba vonult: a helyismereti osztály és a területi ellátó 
szolgálat vezetői. Jelenleg felmentési idejüket tölti, feladatukat megbízott vezetők látják el. 
 
Minőségirányítás 

Intézményünk tudatosan készül az önértékelésre és a minősített könyvtár címének 
megszerzésére, ennek érdekében további kollégát iskoláztunk be célirányos képzésre. 
Minőségirányítási kézikönyvünket napra készen tartottuk, a szükséges változásokat 
átvezettük. A könyvtári munkafolyamatok egységesítését (a rendszer-integráció 
előfeltételeként) elvégeztük. 

6 Rendezvények  

6.1 Célok, feladatok 
A közművelődési tevékenységünk célja, hogy a lakosság anyagi lehetőségeinek, 
érdeklődésének, és életkorának megfelelő színvonalas kulturális és szabadidős programokat 
nyújtson. Ismernünk kell a városrészekben a közművelődés folyamatait, sajátságos 
jellemzőit, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ott élők gazdasági lehetőségeit sem. 
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Szabadhegyen, Marcalvárosban, Gyárvárosban, Adyváros és Nádorváros vonzáskörében élő 
emberek már hozzászoktak ahhoz, hogy változatos és színes művelődési formák közül 
választhatnak, és azt a kínálatot és színvonalat szeretnénk továbbra is fenntartani. 
 
6.2 Rétegfeladatok 
 
Ifjúság 
 
Megyei német nyelvű vers- és prózamondó verseny  
A rendezvényt az általános iskolák 1–8. évfolyamos tanulói számára szerveztük és 
szervezzük. /Marcalváros/ 
 
Bálint napi szerelmes vers- és prózamondó verseny 
Nem tanulmányi verseny, de követel bizonyos ismereteket, a versek iránt érzett szeretet. A 
tehetség az előadásban is követelmény. A vers a magyar és világirodalom, a magyar 
népköltészet remekeiből szabadon választható. Helyezéseket szakmai zsűri állapította meg 
és bírálta el. A verseny helyezettjei könyvjutalmakat kaptak. /Marcalváros/ 
 
Kortárs versíró és versmondó verseny 
A versenyt középiskolás diákoknak hirdettük meg, évről-évre nagyobb érdeklődés mellett. 
A rendezvény célja a kortárs magyar irodalom és költészet népszerűsítése. Győrben az 
egyetlen ilyen jellegű kulturális rendezvény. /Marcalváros/ 
 
Marcalvárosi Gyermeknap 
A környék iskoláiból és óvodáiból jöttek a gyerekek. Rengetek játék állt a rendelkezésükre, 
mint például légvárak, népi fajátékok, kézműves játszóházak, és még lufifújó bohóc is 
szórakoztatta a kis vendégeket. /Marcalváros/ 
 
Marcalvárosi Gyermek és Ifjúsági Bérlet előadásai 
A 2013/14-es évadban is sokan vásárolták bérletünket és nagy lelkesedéssel jöttek az 
előadásokra. Az előadások, koncertek az ovisoknak, általános iskola alsó és felső tagozatos 
diákjainak nyújtott felejthetetlen élményt. /Marcalváros/ 
 
Családoknak 
 
Marcalvárosi családi nap 
A lakótelep minden korosztálya számára rendeztük és szerveztük ezeket a hétvégéket. A 
városrész kiemelt jelentőségű rendezvényei melyek nagy tömegeket mozgatnak meg. 
Félévente egy alkalommal, karácsonykor és húsvétkor vártuk a családokat, izgalmas 
programokkal, mint például kézműves foglalkozásokkal, színházi előadással és 
sztárvendéggel készültünk. 
 
Marcalvárosi Húsvétváró Családi Délután:  
Kézműves játszóházzal kezdődött a nap, majd Gubás Gabi interaktív mesekoncertje 
következett. A rendezvény ideje alatt arcfestés volt, és lufihajtogató bohóc szórakoztatta a 
gyerekeket. 
 
Marcalvárosi Ünnepváró Családi Délután 
A rendezvény kézműves játszóházzal indult, majd meseszínház következett, a budapesti 
Szabad Ötletek Színházának közreműködésével. A délután fénypontja a Groovehouse 
együttes karácsonyi koncertje volt. /Marcalváros/ 
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Szabadhegyi Ünnepváró Családi délután 
Kézműves játszóházzal és meseszínházzal vártuk a gyerekeket, majd Baranyai Judit és 
tanítványai adventi karácsonyi koncertje zárta a napot. /József Attila Művelődési Ház/ 
 
Gyárvárosi Karácsony 
A Gyárvárosi Közösségi Ház adventi zenés műsora. Zenés műsorral fellépett a Hangraforgó 
együttes, a Gyárvárosi Dalkör, Csikó Teodóra és Takács Zoltán. /Gyárvárosi Közösségi Ház/ 
 
Márton napi családi program  
Szent Márton püspök életútjáról műsorral emlékeztek meg a német nemzetiségi tagozaton 
tanuló diákok, majd a hagyományos lampionos felvonulás következett. /Marcalváros/ 
 
Családi farsang 
A rendezvény a városrész családjainak, főként 6-12 éves gyerekeknek és szüleiknek szólt. 
Népszerű programot évről évre töretlen érdeklődés mellett nagy látogatói létszámmal 
valósítottuk meg. /József Attila Művelődési Ház/ 
 
Egészségpiac 
A nagy múltú rendezvényen, előadások, szűrővizsgálatok, bemutatók, tanácsadások, 
csontsűrűség vizsgálat, bőrgyógyászat, háziorvosi előadások szerepeltek. A rendezvény 
fontos szerepet tölt be az egészséges életmódra való nevelésben és a betegségek 
megelőzésében. A tavalyi és fő témája a baktériumok és vírusok elleni védekezés volt. A 
rendezvényt szabadhegyen a József Attila Művelődési Házban és Bácsán a közösségi házban 
szerveztük meg. /József Attila Művelődési Ház, Bácsai Közösségi Ház/ 
 
Anna-napi búcsú: 
A rendezvényt a Móra parkban felállított színpadon rendeztük meg. A nyári forróság 
ellenére estére megtelt a park érdeklődőkkel. A jó hangulatról a helyi csoportjaink 
gondoskodtak. Köszöntőt mondott Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. /József Attila 
Művelődési Ház/ 
 
Bácsai Falunap 
A falunap a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér és a Bácsai 
Részönkormányzat közös rendezvénye volt. A nap megemlékezéssel kezdődött, hisz a 
részönkormányzat 15 éve alakult meg. A színpadon a Bácsán működő művészeti csoportok 
mutatkoztak be, majd az ovisok és az iskolások adtak rövid műsort. Ezután a győri Hold 
Színház Mátyás Királyról szóló meseelőadása következett. Dobrádi Ákos koncertje előtt az 
ÁSZOK zenekar szórakoztatta a nagyszámú közönséget. 
A rendezvényen beszédet mondott Bárány István a részönkormányzat elnöke, és Simon 
Róbert Balázs országgyűlési képviselő. 
A gyerekeket lufifújó bohóc szórakoztatta, illetve kézműves játszóházak, légvárak, 
elektromos kisautók álltak a rendelkezésre. A színpad mellett sörsátor szolgálta ki a 
közönséget. /Bácsai Közösségi Ház/ 
 
Augusztus 20.  
Ünnepi műsor – Rózsák tere 
Az ünnepi műsor a történelmi zászlók bevonulásával és a Himnusz eléneklésével kezdődött, 
majd Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.  Az egyházi 
méltóságok megáldották kenyeret és megszegték. Az új kenyérből mindenki fogyaszthatott. 
A rendezvényre kilátogatókat a Friends BigBand zenekar szórakoztatta.  
/József Attila Művelődési Ház/ 
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Szabadhegyi Szüret 
A szüreti hagyományokra épülő szórakoztató rendezvényt (borkóstoló, bográcsolás) az 
intézmény művészeti csoportjainak szereplése színesítette. Köszöntőt mondott Simon 
Róbert Balázs országgyűlési képviselő. A rendezvényen került átadásra a Szabadhegy 
Városrész Szolgálatáért díj, amit a művelődési ház kollektívája kapott. Az elismerést Dr. 
Horváth Sándor Domonkos, a megyei könyvtár igazgatója vette át Simon Róbert Balázs 
országgyűlési képviselőtől. /József Attila Művelődési Ház/ 
 
Középkorosztály, nyugdíjasok 
 
Szabadhegyi Találkozások rendezvénysorozat 
A sorozat 2010-ben kezdődött, azóta a népszerűsége töretlen, elsősorban a szabadhegyi 
városrész lakóinak nyújtott és nyújt találkozási lehetőséget, ismert művészekkel, közéleti 
személyiségekkel és sportolókkal. Ennek kapcsán a közönség bepillantást nyerhetett a 
mindennapi életükbe, gondolkodásmódjukba, pályafutásuk alakulásába. A rendezvény 
házigazdája Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. /József Attila Művelődési Ház/ 
 
Vendégek voltak: 

Bodrogi Gyula színművész 
Risztov Éva olimpiai bajnok úszó 
Sebestyén Márta népdalénekes 
Borbás Marcsi televíziós műsorvezető 

 
Örökzöld dallamok előadói est 
A rendezvényen örökzöld slágerek, operett slágerek csendülnek fel, sztárvendégek 
előadásában. /József Attila Művelődési Ház/ 
 
Klubok, szakkörök, művészeti csoportok, egyéb csoportok: 
 

 Akkordeon Harmonika-együttes  

 Antológia kör 

 Arany János nyugdíjas klub 

 Baba – Mama klub  

 Barátság klub 

 Borostyán Nyugdíjas klub  

 Csörgősipka Színház 

 Daloskör 

 Danger Elements break csoport 

 Felismerések klubja 

 Finn klub 

 Friends BigBand zenekar 

 Gyárvárosiak Baráti Köre  

 Gyűlések (lakó, familia, vakok) 

 Hangraforgó Klub 

 Iskolás csoportok vetélkedői 

 Jóga 

 Kerekítő – baba-mama foglalkozás 

 Kondicionáló torna 

 Kovács Margit klub 

 Kreál-lak Alkotó Műhely 

 Lenvirág Nyugdíjas klub  
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 Manga klub 

 Nádorvárosi nyugdíjas klub 

 Napsugár klub 

 Nótaklub  

 Nyugdíjas klub 

 Nyugdíjas középiskolai igazgatók klubja 

 Nyugdíjas óvónők klubja 

 Nyugi klub 

 Operettklub 

 Rába Dal-és Társaskör Vegyeskórus 

 Rajz foglalkozás 

 Rejtvényfejtő klub 

 Rozmaring kórus 

 Szitakötő Táncegyüttes 

 Talpasok kara 

 Zenebölcsi 

 
Kiállítások: 
 

 Vollein Ferenc – festmény 
 Buják Ágnes – festmény 
 Horváth Károlyné – textil 
 Hirkóné Kun Mária – festmény 
 Balog Ildikó tanítványinak kiállítása – SzínTér Rajzstúdió 
 Csallóközi Színes Ceruzák  - rajz 
 Honvéd Hagyományőrző Egyesület  - történeti kiállítás 
 Székely Erzsébet és a kézimunka hímző klub kiállítása 
 Csallóközi Színes Ceruzák  - rajz 
 Paletta Hétvégi Vizuális Műhely – festmény 
 Székely Erzsébet és a kézimunka hímző klub kiállítása 

 
A közművelődési osztály összes rendezvénye 2014-ben (KSZR rendezvények 
nélkül): 
 
Rendezvény típusa Alkalom Résztvevői létszám 

Saját rendezvények 312 24 732 

Kiállítások 19 10 555 

Klubok, szakkörök 1021 17 117 

Külső szervezésű programok 570 30 904 

Összesen 1922 83 308 

 
6.3 Egyéb rendezvények 
 
Terasz-rendezvények 
A központi könyvtár olvasószolgálatának szervezésében két ún. terasz-rendezvény valósult 
meg 2014-ben: 
Május 23.: a Harmónia Zeneiskola növendékeinek előadása 
Június 4.: a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola gitáros növendékeinek előadása 
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Gyermeknap, Háznyitogató 
A Gyermekek Háza szervezésében került sor május 25-én a Radó szigeten a Gyermeknapi 
rendezvényre ahol a hagyományoknak megfelelően ott voltak a gyermekkönyvtárosok is, és 
játékos feladványokkal, fejtörőkkel várták a gyermekeket. Ez hasonlóképpen történt a 
Gyermekek Háza szeptember 27-i Háznyitogató rendezvényén is. 
 
Könyvtári Hét 
Az októberi Könyvtári Hétre a Központi Könyvtárba és a Kisfaludy Károly Könyvtárba is 
rendezvényeket szerveztünk: 
Október 13. Múlt és jövő: Győr építészeti emlékei. Winkler Gábor előadása 
Október 14.”Vár az ELDORADO” – A könyvtárak (közel)jövője. Szakmai konferencia 
Október 14. Klasszik Impró. Import Impro színjátszó társulat előadása 
Október 14. „Az evéstől a pusziboltig”. Író-olvasó találkozó Cserna-Szabó Andrással 
Október 15. Kerekítő. Töreky Zsuzsa programja 
Október 15. XX. századi időutazás Győrben. Nagy Róbert történész-levéltáros előadása 
Október 16. Az Ambroozia.hu internetes irodalmi folyóirat bemutatkozása 
Október 16. Nagy időutazás az önismeretbe avagy lelkünk fehér foltjainak felfedezése. 
Erdős-Schaffer Rita és Kiss Gyula előadása 
Október 17. Író-olvasó találkozó Fábián Jankával 
Október 17. Mesekuckó. Jancsi és Juliska. A Csörgősipka társulat műsora  
 
6.4 Nagyrendezvények 
 
85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok 
Győr, 2014. június 12-14. 
 
2014-ben 85. alkalommal várta országszerte látogatóit az Ünnepi Könyvhét és 
Gyermekkönyvnapok rendezvénysorozat. 
Intézményünk fő szervezőként koordinálta a rendezvényt, mely Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának támogatásával jött létre. 
Az Ünnepi Könyvhét fő helyszíne a Baross Gábor út volt. A szabadtéri könyvheti színpad 
mellett író-olvasó találkozók, könyvbemutatók voltak a Kisfaludy Károly Megyei 
Könyvtárban, a látogatóközpontban, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 
Esterházy-palotájában. A szabadtéri programok esőhelyszíne a Gyermekek Háza volt, a 
kedvező időjárás azonban ennek igénybevételét nem tette szükségessé. A rendezvény 
könyv- és kézműves vásárral egészült ki a Baross úton. A látogatók elsősorban a helyi 
könyvesboltok kínálatából válogathattak, a Könyvhét alkalmából jelentős kedvezménnyel.  
 

Programok száma: 33 
A programokon résztvevők becsült száma: 1752 
 
A Könyvhéten kiállító kiadók, könyvesboltok, intézmények: 
Anima Könyvesbolt, Egyházmegyei Levéltár, FISZ, AmbrooBook, Orpheusz Kiadó, Hazánk 
Kiadó, Kalligráf Könyvesbolt, Kellopont-Győr, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és 
Közösségi Tér, Lapcom Kiadó Zrt., Líra Könyv Zrt., Madal Bal Kft., Magyar Kultúra Kiadó, 
Műhely folyóirat, Püski Kiadó Kft. Győri Könyvesboltja, Rivalda Kft. Antikvárium, Rómer 
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, Szkítia könyvesbolt, Tarandus Kft., Ulpius-Ház 
Könyvkiadó, Vándordiák Könyvesbolt, Városi Levéltár 
 
XIV. Győri Könyvszalon 
2014. november 7-9. 
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Győri Nemzeti Színház 
 
A Győri Könyvszalon tizenhárom éves múltra visszatekintően a vidék legnagyobb könyves 
rendezvénye; többféle korosztályt, társadalmi réteget megszólítva érzékenyen reagál a 
könyvpiac újdonságaira, figyelemmel kíséri és bemutatja a régió irodalmi értékeit, 
színvonalas programokat kínálva egy teljes hétvégére a könyvek világába invitálja a 
közönséget. Komplex kulturális esemény, melynek középpontjában az irodalom áll. 
 
A rendezvény fő szervezője Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális 
Főosztálya és a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér.  
Megvalósulásának anyagi hátterét is döntő többségben Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata biztosítja, melyet kiegészíthettünk a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával, így, több jeles előadót és produkciót szerződtetve emelhettük 
rendezvényeink színvonalát. A Könyvszalon emellett a győri intézmények – Győri Nemzeti 
Színház, a Gyermekek Háza – összefogásával valósul meg. Magunk mellett tudhatjuk a 
város médiájának, a Győr Plusz Médiának a támogatását is. 
 
Ez a hagyományos háromnapos program – szintén az NKA támogatásának köszönhetően – 
már második alkalommal egészülhetett ki egy 0. nappal, amelyet Radnóti Miklós és kora 
címmel a XX. századi magyar irodalom jeles képviselőinek szenteltünk. 
 
A XIV. Könyvszalon helyszínei: 
 

Fő helyszíne a Győri Nemzeti Színház volt (Czuczor G. u. 7.), az épületen belül négy 
színtéren zajlottak a programok (nagyszínpad, pódiumszínpad, Kisfaludy Terem és 
Mesekuckó), de több külső helyszíni rendezvénnyel is bővítettük a programkínálatot: a 
színház mellett a Kisfaludy Könyvtár, a Központi Könyvtár klubja (Herman O. u. 22.), a 
József Attila Művelődési Ház, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 
(Rómer-terem) és a VOKE Arany János Művelődési Háza is helyet adott könyves 
programoknak.  
 
A XIV. Könyvszalon programjai: 
 

A rendezvényen 52 kiadó, kiállító vett részt. 
9 helyszínen több mint 100 különböző program – könyvbemutató, koncert, színházi 
előadás, játszóház, konferencia – várta az érdeklődőket. 
Az idei Alkotói Díjat Czigány György vehette át.  
A könyvbemutatók mellett irodalmi vetélkedő, konferencia, rajzpályázat, kiállítások, 
koncertek, előadóestek, bábelőadások szerepeltek a kínálatban. 
A gyerekfoglalkozásoknak külön helyszínt biztosítottunk a Mesekuckóban, amely az idén is 
nagy népszerűségnek örvendett. 
Felvidéki, erdélyi és délvidéki szerzők, német, lengyel, francia, finn, kínai testvérvárosi 
kiállítók tették nemzetközivé a könyvfesztivált. 
A Könyvszalon programjaihoz kapcsolódtak Radnóti Miklós halálának 70. évfordulójához 
fűződő események is: rendhagyó irodalomórák, irodalmi konferencia, Költészeti Biennálé. 
 

Kiemelt programjaink voltak: 
- A vágy muzsikál címmel Szalóki Ági Karády-estje 
- A 30 éves Makám együttes jubileumi koncertje 
- Ragyog a mindenség címmel a Kaláka együttes erdélyi költők gyerekverseiből összeállított 
műsora 
- a pécsi Bóbita Bábszínház Fehérlófia előadása 
 

A Könyvszalon meghívott szerzőiből: 
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Bereményi Géza, Dés Mihály, D. Tóth Kriszta, Egressy Zoltán, Ferdinandy György, Háy 
János, Holzleiter Fanny, Móser Zoltán, Lévai Balázs, Rakovszky Zsuzsa, Varró Dániel, Zalán 
Tibor 
Győri illetőségű szerzőink: 
Ferenczi Tamás, dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, Váray László, Pusztai Zoltán, Fülöp Péter, 
Werner Krisztina, Csáky Anna, Szentmiklósi Lilla 
Egyéb programkínálatunkból: 
Halász Judit koncert, Túlpart együttes, Kéri György skótdudás műsora, Koncz Gábor 
irodalmi estje, 
Kovács Kati koncert, Deák Bill Gyula koncert, Maksa Híradó, Patka Heléna Radnóti-estje,  
a Pusztaszó zenekar Sinka-estje, Bálint András Márai-estje 
Részletes, a Könyvszalon négy napjára kiterjedő teljes programleírásunkat a Könyvszalon 
honlapján helyeztük el, ahol részletes, helyszín szerinti lebontásban, illetve a műsorfüzet 
megnyitásával megtalálhatók. 
http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/?lap=program/nulladik 
 
A XIV. Győri Könyvszalon programösszetétele: 
Programok száma összesen: 104 
A programokon résztvevők száma: 11540  
könyvbemutató 59; 
kiállítás 2; 
díjátadás: 2; 
konferencia 1 (5 előadó, kerekasztal beszélgetés); 
vetélkedő 1; 
koncert 9; 
előadóest/szerzői est 5; 
mozgásszínház 3; 
kamaraszínházi előadás 1; 
bábelőadás 2; 
interaktív gyerekprogram 15; 
előadás: 1; 
pódiumelőadás: 3; 
megnyitó műsor 1. 
 
A fesztivál résztvevői írók, költők, tudományos előadók, (színház- és zene-) művészek, 
valamint amatőr alkotók. 
Közreműködők összesen: 254 fő. 

Ebből szerzők/tudományos előadók: 88 fő, 
Művészi előadók - együttesek száma: 9 (52 fő); egyéni előadó: 39 fő, 
Diák- és amatőr résztvevők: 75 fő 

A látogatók száma: 
A Könyvszalonban megforduló látogatók száma meghaladta a 25000 főt, az előadásokat, 
koncerteket megtekintő közönség létszáma 10000 fő körül volt. 
 
A XIV. Győri Könyvszalon értékelése 
 

A Könyvszalon a könyvekre épülő, elsősorban irodalmi jellegű rendezvénysorozat. A 
könyvbemutatók mellett összművészeti törekvéseket is megvalósít: színházi, zenei, 
képzőművészeti produkciók formájában. 
Érzékenyen reagál az újdonságokra; keresztmetszetet nyújt a kortárs szépirodalomból, 
felkarolja a Győr vonzáskörzetében működő irodalmi életet. Az Alkotói Díj átadásával 
országosan is kiemelkedő írói életútra hívja fel a figyelmet. 
 

http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/?lap=program/nulladik
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A Könyvszalon egyediségét a színház kínálta tér maximális kihasználhatósága adja: a 
könyves standok és a hozzájuk kapcsolt programok egy térben látogathatók, a hang- és 
fénytechnikai eszközöket külön szállítási és építési költség nélkül, rendeltetési helyükön 
vehetjük igénybe, az előadások professzionális színvonalon valósulnak meg; A négynaposra 
bővült rendezvény mind időben, mind térben maximálisan kihasználta a rendelkezésre álló 
kereteket. Programjaink jól látogatottak voltak, a könyvbemutatók és a nagyobb apparátusú 
előadások a számukra megfelelő nagyságú színtéren kerültek bemutatásra. 
 

Külföldi vendégek meghívásával lehetővé válik-vált a kultúrák találkozása. A kiállítók 
között megtalálhatók a határon túli magyar könyvkiadók (kárpátaljai, vajdasági, felvidéki, 
erdélyi), valamint Győr testvérvárosai (német, francia, finn, román, lengyel, kínai). 
Fellépőink között is rendszeresen szerepelnek határon túli művészek. 
 

A könyvszalon honlapja: http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/  
 
VII. InternetVers Fesztivál 
Győr, 2014. április 3-4-5. 
énekelt és megzenésített versek költői és előadói számára 
 
Az InternetVers Fesztivál olyan zenés irodalmi rendezvény, amely lehetővé teszi a 
verszenésítéssel foglalkozó szerzők-előadók és költők találkozását, szakmai eszmecseréjét.  
A „vers-dal randevú” először hét éve indult útjára Győrött. A továbbiakban a szervezők a 
fesztiválok megrendezéséhez más-más helyszínt, települést kerestek, lehetővé téve, hogy a 
különböző helyszínek helyi kulturális értékei, kiemelkedő alkotói a találkozón belül 
hangsúlyos szerepet kapjanak. Minden évben az akkor kiemelt költő (vagy költők) versei 
szolgálnak a verszenésítők számára pályázati anyagként. A beküldött zenés alkotásokat 
szakértői zsűri bírálja. 
Az országban jelenleg ez az egyedüli fesztivál, amely pályázási, zsűriztetési, bemutatkozási 
lehetőséget biztosít amatőr versírók és verséneklők számára – az alkotók találkozását, 
szakmai együttműködésüket elősegítve.  
A rendezvény célja: 

- hogy élő kapcsolatot teremtsen költők és zeneszerzők között 
- hogy felhívja a figyelmet napjaink költészetének aktualitására 
- a verséneklő műfaj népszerűsítése 

 
Az InternetVers Fesztiválnak 2014-ben könyvtárunk adott otthont, 2014. április 3. és 5. 
között, a Költészet Napjának előhangjaként; a rendezvény egyúttal három nagy magyar 
költő, Ladányi Mihály 80., Kiss Anna 75. és Zalán Tibor 60. születési évfordulóját emelte 
középpontba. 
 
A rendezvény helyszíne a központi épület klubja és a József Attila Művelődési Ház volt. 
Az idei fesztivál kiemelt programjai voltak: 

Gryllus Vilmos és Szokolay Dongó Balázs Kiss Anna-estje 
Berzevici Zoltán Ladányi Mihály-emlékestje 
Huzella Péter Zalán Tibor-estje 

A rendezvény kiemelt költővendégei:  
Kiss Anna József Attila-díjas költő és 
Zalán Tibor József Attila-díjas költő, író. 
 
A fesztivál értékelése: 
Az idei találkozóra 211 költő, versíró, dalszövegíró küldött pályázati anyagot. 
Összesen 1691 írásmű érkezett a fesztiválra.  
A honlapon megjelenő, ún. netverses költők és a kiemelt költők verseire összesen 172 
fesztiváldal született. Az érdeklődés széles körű volt: versek és dalok egyaránt érkeztek az 

http://konyvszalon.gyoriszalon.hu/
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ország határain belülről és kívülről, így elmondhatjuk, hogy a találkozónak erdélyi, 
felvidéki, spanyolországi és tengerentúli (Kanada) résztvevői is voltak, amatőrök és 
professzionális előadók egyaránt. 
A fesztiválra 32 előadó kapott meghívást, ténylegesen pedig 29 produkció élt a 
bemutatkozás lehetőségével. A győri közönség nyitottnak mutatkozott a találkozóra. 
Mindhárom esti programunk teltházas volt, és a bemutatkozó programokat is látogatta a 
városi közönség. 
Néhány előadó a megye településein is adott rendhagyó irodalomórát a KSzR szervezésében. 
 
A fesztivál honlapja: www.netversfeszt.hu  
 
Költészet Napja 
 
Könyvtárunk a Költészet Napját 2014-ban A Költészet Hete elnevezésű programsorozattá 
bővítve ünnepelte meg. Ennek a programsorozatnak volt része a VII. InternetVers Fesztivál, 
illetve a klub több programja is, valamint a Kisfaludy Könyvtárban megrendezett 
hagyományos versfelolvasó délután. 
 
Költészet Hete – 2014. április 3-11. 
 
Április 3-4-5.  VII. InternetVers Fesztivál  

Költők és előadók találkozója; zenés irodalmi műsorok  
Április 7.10.00;17.00  Aranykapu - Töreky Zsuzsi interaktív verses műsora  
   Helyszín: a központi épület klubja 
Április 8. 17.00  Versközelben az olvasók  

- kedvelt versek a könyvtár olvasóinak előadásában 
   Helyszín: Kisfaludy Károly Könyvtár  
Április 10.17.00 Találkozás Szilágyi István színművésszel  
   Beszélgetőtárs: Károly Szabolcs  
   Helyszín: a központi épület klubja 
Április 11.  Költészet napi rendhagyó irodalomórák  

Horváth Ildikó és Nagy Anikó (Barangoló együttes) programja 
iskolásoknak 

   Helyszín: a központi épület klubja 
Megemlékezés a szabadhegyi József Attila emlékműnél. A Veres Péter 
Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai József Attila életét bemutató 
előadása  

7 Kiadványok, szakmai publikációk 

Nyomtatott kiadványok: 
 
Váray László: Baksa Veron vetett ágya – népzenei monográfia 
ISBN: 978-963-88979-4-7 
Példányszám:  350 db 
Formátum/méret: 120x170 mm 
Kötés: varrott (cérnafűzött) 
Terjedelem: 375 oldal 
 
Ferenczi Tamás: Tollvonások a győri németség életéből 
Glück józsef archív fotóival 
ISBN: 978-963-88979-5-4 
Példányszám:  300 db 

http://www.netversfeszt.hu/
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Formátum/méret: 130x195 mm 
Kötés: élragasztott  
Terjedelem: 152 oldal 
 
Audio kiadvány: 
 
Oly korban éltem  
Radnóti Miklós énekelt verseit tartalmazó hanganyag  
Zeneszerző és előadó: Hangraforgó együttes 
Azonosító szám: HFCD02 
Példányszám: 500 db 
 
Online kiadványok: 
 
Győri Szalon ( www.gyoriszalon.hu ) – online kulturális magazin (napi frissítés) 
Győr 1944 ( www.gyor1944.hu ) – weboldal, mely a győri zsidóság tragédiájának állít 
emléket a holokauszt 70. évfordulója alkalmából. 
 
Szakmai publikációk: 
 
Horváth József: A kora-újkori győri végrendeletek jogtörténeti forrásértékéről.  
In: Tanulmányok Tárkány Szücs Ernő születésének 90. évfordulója tiszteletére.  
Szerk.: Nagy Janka Teodóra.  
Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, 2014. 153-174. o.  
 
Horváth József: Teodóz Atyáról - hét tételben.  
In: A Vándorapostol. Jáki Sándor Teodóz OSB emlékezete.  
Felelős szerkesztő: Cs. Varga István.  
Győr, Arrabona-Art Bt., 2014. 72-77. o. 
 
PR tevékenység 
Facebook oldalunkat, webmagazinunkat és weboldalainkat folyamatosan fejlesztjük, 
tartalmilag frissítjük. PR-tevékenységünket valamennyi munkafolyamatba, különösen a 
nagyrendezvények szervezése során integráltan valósítjuk meg. Rendszeresen szereplünk a 
városi médiákban, Győr+ TV, Győr+ Rádió, Kisalföld hetilap. 

8 Megyei könyvtár területi feladatellátása  

8.1  Kötelespéldányokkal kapcsolatos feladatok 
 
A megyéből 10 nyomda és 9 kiadó teljesítette kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségét. 
Egy kiadó, az X-Meditor Kft. más megyében nyomtatja kiadványait, de mint kiadó 
szolgáltatja a kötelespéldányokat.  
A legtöbb könyv szolgáltatója a Palatia nyomda, tőlük minden könyvből két példányt 
kapunk. A legnagyobb hírlapszolgáltató a Lapcom vállalat, ahol a megyei napilap is készül. 
  
8.2 ODR tevékenység  
 
Könyvtárközi kölcsönzés 2013 2014 % (2013= 100) 
Saját olvasónak más könyvtárból kért  531 497 93,60 
           ebből teljesült  499 461 92,38 
Más könyvtártól hozzánk érkezett  kérés 1464 1534 104,78 

http://www.gyoriszalon.hu/
http://www.gyor1944.hu/
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          ebből teljesített 1359 1463 107,65 
          továbbított kérések     10     21 210,00 

 
A kérések formája szerinti megoszlás  

ODR felületen érkezett 575 db 
e-mail-en érkezett 498 db 
telefonon érkezett 103 db 
Szeméyes megkeresés 358 db   

 
ODR-es internetes felületen beérkezett kérés 2014-ben 575 db 
               adott eredeti dokumentum 424 db 
               adott elektronikus dokumentum   79 db 
               adott másolat   29 db  
               adott  dokumentum összesen 532 db 

 
ODR-es internetes felületen kezelt küldött kérés 2014-ben 424 db 
     kapott eredeti 278 db 
     kapott elektronikus   85 db 
     Kapott másolat   14 db 
     kapott összesen  377 db 

 
Az ODR népszerűsítésére plakátokat és szórólapokat terveztettünk és gyártattunk, ezeket a 
megye egész területén terjesztjük. A KSZR-települések felhasználói számára teljesen 
költségmentessé tettük a szolgáltatás igénybevételét. 
 
8.3 Területi ellátó munka 
 
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr-Moson-Sopron megyében 182 
település könyvtárával szakmai kapcsolatot tart fenn. Ezen felül a múzeumi, a levéltári, a 
felsőoktatási és egyéb könyvtárakkal (28 intézmény) együttműködik. 
Évente szakmai értekezletet hívunk össze a megye könyvtárosainak. Témája statisztikai 
adatszolgáltatás, éves munkaterv, illetve beszámoló, aktuális feladatok megbeszélése. 
Szükség szerint a települések polgármestereit, jegyzőit is meghívjuk tájékoztatás céljából. 
Szakmai tanácsadás keretében segítünk a tartalmilag elavult és fizikailag megrongálódott 
könyvek selejtezésében, a szakszerű könyvtári rend kialakításában, az állományellenőrzések 
lebonyolításában a 3/1975 KM-PM együttes rendeletnek megfelelően. 
Segítünk, együttműködünk a pályázatok megírásában, illetve lebonyolításában. 
2014-ben NKA pályázat segítségével négy könyvtár teljes felújítása valósult meg. 
 
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett, már hagyományos „Országos 
Könyvtári Napok” rendezvénysorozatához minden évben csatlakozunk, pályázatot írunk a 
rendezvények anyagi támogatásának megszervezése érdekében. Szervezünk megyénk 
könyvtáraiban tartandó előadásokat, programokat. 
 
2014-ben a könyvtári héten 34 település 42 könyvtárában 110 rendezvényt szerveztünk meg, 
melyen 4887 látogató vett részt. A programok sokszínűsége nagy érdeklődést váltott ki 
minden korosztályból. Különösen sikeresek voltak a helyi előadók, akik a közönséget 
leginkább érintő helyi témákról tartottak érdekes előadásokat. A programokat követően 
megnőtt az érdeklődés a rendezvények témáinak irodalma iránt. 
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2014-ben Érdekeltségnövelő támogatást 23 (városi és községi) Nyilvános Könyvtárak 
Jegyzékén szereplő könyvtár kérhetett. Állománygyarapítási keretük 32 256 000 forint volt; 
ennek alapján kaptak ÉNT támogatást. Ezt a támogatást a könyvtárak állománygyarapításra 
fordították. 
 
8.4 A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  
 
Győr-Moson-Sopron megyében 183 település van; közülük 2014. 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 főt (98 település). Mindösszesen 30 település esetében 
beszélhetünk 1501 főt meghaladó lakosságszámról, azonban ezek közül csupán 4 település 
lélekszáma haladja meg a 3000 főt. A tagkönyvtárak közül a legnagyobb lélekszámú 
település 3267 fővel Győrszemere. 
 
Öt járásban (Csorna, Győr, Kapuvár, Pannonhalma, Tét), a megyei könyvtár közvetlenül 
látja el a KSZR feladatait. A mosonmagyaróvári és a soproni városi könyvtárakkal 
szerződést kötöttünk a szolgáltatás megszervezésére. 
 
Hat prioritást határoztunk meg a KSZR 2014. évi fejlesztésében: 
Egységes arculat: az egységes megjelenés érdekében kialakítottuk a Kisalföldi 
Könyvtárellátási Rendszer arculatát, elkészíttettük logóját. 
Az egységes megjelenés a könyvtárfelújítások során is fontos szempont volt, 11 könyvtár 
kapott modern stílusú, új bútorzatot.  
A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert bemutató kiadványt készítettünk, mellyel 
szolgáltatásainkra szeretnénk felhívni a figyelmet. 
 
Állománygyarapítás: a települési könyvtárakban olyan dokumentumbázis alakul ki, amely a 
helyi igényeket szolgálva emeli a település műveltségi színvonalát, javítja az információkhoz 
való hozzáférést. 
 
A könyvtárak állományának 82 %-a a NanLIB szoftver segítségével hozzáférhető a 
könyvtárak OPAC felületén, valamint a Duna Menti Közös Katalógusban. 
 
2014-ben állománygyarapításra fordított összeg: 
 

 Könyv Folyóirat CD/DVD/ 
elektr. dok. 

 db Érték db Érték db Érték 

Közvetlenül a megyei 
könyvtár ellátásában 12 035 22 329 464 638 3 285 205 346 969 911 

Mosonmagyaróvár 
bonyolításában 

2 446 4 561 359   83 252 815 

Sopron 
bonyolításában 2 888 5 405 438 77 518 138 101 346 218 

Összesen 17 369 32 296 261 715 3 803 343 530 1 568 944 
 
Rendezvények szervezése: a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése érdekében 
rendezvények szervezése a szolgáltató helyeken. Célközönség a település lakossága, az 
óvodás korosztálytól a nyugdíjasokig. 
 



43 

Témáik: bábszínházi előadások, néprajzi és helytörténeti előadások, ünnepekhez kapcsolódó 
rendezvények, író-olvasó találkozók, zenés irodalmi előadások, rendhagyó irodalmi órák, 
kézműves foglalkozások, egyéb kulturális rendezvények. 
 
2014-ben 673 rendezvényt tartottunk, 36 618 fő résztvével. 
Oktatás: Az élethosszig tartó tanulás érdekében különböző foglalkozásokat szerveztünk. 
A települések lakosságának: 
Digitális írástudás tanfolyamot 27 községben tartottunk, 69 alkalommal, 456 fő részvételével.  
Szövegértés fejlesztés könyvtári eszközökkel: 16 községben 34 alkalommal, 531 fő 
részvételével. 
 
Könyvtárosoknak: 
A KSZR könyvtárosoknak NanLIB továbbképzést szerveztünk. 
 
Informatikai fejlesztés: a települési könyvtárak egységes megyei informatikai rendszer 
használatával, magas színvonalú szakmai szolgáltatások nyújtásával megvalósítják a tértől 
és időtől független adatbázis elérhetőségeket, az országos és megyei információk 
elérhetőségét a lakosság számára.  
Ennek érdekében 2014-ben az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg: 
A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0034 azonosító számú pályázat keretében informatikai 
fejlesztést végeztünk, melynek eredményeként a KSZR könyvtárak állománya elérhető a 
Duna Menti Közös Katalógusban. A projekt során megvalósított fejlesztés alkalmassá teszi a 
települési könyvtárak dokumentumadatait, hogy megjelenhessenek a MOKKA 
adatbázisában. 
Az év során elkészült és folyamatosan bővül a Kisalföldi Könyvtárellátási Rendszer 
honlapja, melyen elérhető a könyvtárakkal kapcsolatos legfontosabb információk mellett a 
könyvtárak online katalógusa is. A felületen közzétesszük a rendezvényekről készült 
fotókat, dokumentumokat, valamint a digitalizált helyi sajtótermékeket. 
ODR szolgáltatások: 
Kiemelt feladatként plakát, valamint szórólap segítségével népszerűsítettük az ODR 
szolgáltatást. 
 
8.5 Nemzetiségi könyvtári ellátás bemutatása 
 

Könyvtárunk 1992 óta a nemzetiségiek könyvtári ellátásának alapkönyvtára. 
Báziskönyvtárként feladatunk, hogy a kisebbségek anyanyelvén íródott művekből minél 
szélesebb kínálatot biztosítsunk a településen élő olvasóknak. Német és horvát 
nyelvterületen gyarapítjuk a könyvtár állományát. A nemzetiségieket közvetlenül ellátó 
könyvtárak gyűjteményi szempontból a községi könyvtárakba telepített letétek. 
Szervezetileg egységet képeznek a lakóhelyi könyvtárral. 
A nemzetiségiek könyvtári ellátása a községekben hozzáférhető könyveken kívül a megyei 
könyvtár teljes gyűjteményével, szolgáltatásaival és kapcsolatrendszerével együtt válik 
teljessé. Minden könyvtárban szorgalmazzuk az oktatáshoz, a tanuláshoz, az anyanyelvi 
kultúra fejlesztéséhez szükséges irodalom népszerűsítését. A dokumentumok vásárlásához 
pályázati lehetőségeket tudunk igénybe venni. 2014-ben a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásából 140 000 forint értékben tudtuk gyarapítani a tagkönyvtárak állományát. A 
megvásárolt műveket a NanLIB szoftver segítségével dolgoztuk fel, honlapunkon mindenki 
számára hozzáférhető gyűjtemény. 
 
8.6 Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás 
 

Statisztikai feladatok és adatszolgáltatás 
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Megyénk könyvtárainak működéséről minden évben összegyűjtjük az éves statisztikai 
jelentéseket. Ellenőrzés után feldolgozzuk a minisztérium statisztikai programjában. 2014. 
március 31-ig 207 adatlapot dolgoztunk fel. Ebből 184 települési könyvtár, illetve községi 
szolgáltató hely.  
Egyéb könyvtárak (múzeumi, levéltári, egyházi , felsőoktatási) adatlapjainak száma 23. 
Saját adatbázisunkat, az úgynevezett TEKE-t (a települési könyvtári ellátás statisztikai adatai 
és viszonyszámai) folyamatosan frissítjük. Az adatok alapján elemzéseket készítünk. 
Kérdőíves felmérést végeztünk a KSZR könyvtárak helyzetéről, valamint a településen 
megjelent helyi sajtóanyagokról. Ennek eredményeként a digitalizált települési időszaki 
kiadványok a KSZR honlapról elérhetővé válnak. 
 

9 Munkaterven kívüli feladatok teljesítése  

Elkészültek a győri állandó olimpiatörténeti kiállítás tervei, árajánlatai, és a győri 
olimpikonok relikviáit a Rómer Flóris Múzeummal együttműködésben összegyűjtöttük. 
Munkaterven kívül valósult megy Váray László és Ferenczi Tamás könyveinek kiadása, 
mindkettő helyismereti vonatkozású, utóbbi a német nemzetiség történetével a nemzetiségi 
ellátáshoz is kapcsolódik. 

10 Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

10.1 Létszám és bérgazdálkodás (változás magyarázat) 
 
2013-ban elrendelt létszámcsökkentés hatásaként év elején járt le két munkatársunk 
felmentése. 
Ebben az évben két kolléganő ment nyugdíjba, (Tábori Judit, Berke Attiláné) 
November végével egy helyismereti kolléganő másik munkahelyre ment, decemberben 
pedig a kötészet egyik dolgozója választott más munkát.  
Minden megüresedett álláshelyet betöltöttünk. 



45 

10.2 Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása (változás magyarázat, 

előirányzat módosítások, infrastrukturális fejlesztés, gépjármű beszerzés 

stb.) 

 
Főbb előirányzat változtatások 
 
Kompenzáció     9.666 e Ft 
Állagmegóvás      8.261 e Ft 
Kulturális programok   22.147 e Ft 
Érdekeltségnövelő támogatás      5.552 e Ft 
Bevételi többlet   38.124 e Ft 
Fenntartói elvonás              -8.300 e Ft 
Pályázatok     33.178 e Ft 
Előző évi pénzmaradvány  23.905 e Ft 
 
10.3 Jelentősebb eszközbeszerzések 

 
Megnevezés darab forint 

Számítógép 79 7.911.400 
ebből KSZR  46 4.145.800 

ebből olvasói   
ebből szerver   

Laptop 18 2.119.000 
ebből KSZR 16 1.883.200 

Szkenner 9 14.119.120 

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

 
2014. évi 
tény 
 

 változás %-
ban  az előző 
évhez (2013)  
képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 24.000 60.154 152 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 
bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 4.000 6.797 79 

                  -ebből beiratkozási díjbevétel (Ft) 2.800 2.077  

          -ebből a késedelmi díjbevétel (Ft) 470 1.879 103 
Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 470.143 551.707 106 

 – ebből fenntartói támogatás 187.118 211.549 109 

– ebből központi költségvetési támogatás 283.025 283.025 104 

– ebből pályázati támogatás  33.178 65 

– a Pályázati támogatásból EU-támogatás  23.444 82 

Egyéb bevétel összesen   12.918 104 

Bevétel összesen  494.143 624.779 109 

Kiadás 

Személyi juttatás 202.007 223.388 99 

Munkaadókat terhelő összes járulék 55.923 62.346 112 

Dologi kiadás 236.213 241.319 105 

Egyéb kiadás  96.965 222 

Kiadás összesen 494 143 624 018  112 
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ebből KSZR 4 8.064.620 
IKR fejlesztés 1 6.000.000 
Bútorbeszerzés 926 26.596.728 

ebből KSZR 657 21.409.220 
Hangtechnikai eszközök 69 1.975.288 

ebből KSZR 65 1.847.944 
egyéb  15.823 
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)  74.543.60

8 
 

Megnevezés darab forint 
Gépjármű   

ebből személygépkocsi   
Számítógép 57+2 laptop  

ebből olvasói 18  
ebből szerver   

Fénymásoló   
Szkenner 6  
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük 
megadni Tb-ban) 

1 NASH (7 
TB) 

 

IKR fejlesztés   
egyéb   
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)   

 
10.4 Dologi kiadások (szövegesen is, a sorok bővíthetők) 
 

Dologi kiadások kiadás 
összege 

/Ft/ 
Főbb típusok (működési költségek, szakmai szolgáltatás igénybe vétele, 
szolgáltatói díjak (víz, villany, gáz, telefon, internet stb.) 

 

Könyvbeszerzés 62.610.205 
Folyóirat beszerzés 7.916.368 
Egyéb információ hordozó beszerzés 7.207.698 
Egyéb szakmai anyag beszerzés 4.529.370 
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 1.412.091 
Hajtó- és kenőanyag beszerzés 778.680 
Munkaruha beszerzés 24.382 
Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzés 2.171.731 
Számítástechnikai szoftverekhez kapcsolódó informatikai szolgáltatás 3.963.300 
Informatikai eszközök karbantartása 5.500 
Adatátviteli célú távközlési díjak 1.849.252 
Egyéb különféle informatikai szolgáltatások díja 9.560 
Nem adatátviteli célú távközlési díjak 974.220 
Villamosenergia szolgáltatási díj 6.007.860 
Gázenergia szolgáltatás díja 4.026.057 
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 6.482.795 
Víz és csatornadíjak 672.720 
Egyéb bérleti és lízing díjak 1.332.351 
Karbantartási szolgáltatások díja 16.850.436 
Vásárolt közszolgáltatások díja 1.142.105 
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Számlázott szellemi tevékenység  38.868.161 
Egyéb szakmai szolgáltatások 23.243.659 
Biztosítási szolgáltatási díjak 275.023 
Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások díja 12.829.078 
Kiküldetések 599.450 
Reklám- és propaganda kiadások 5.699.041 
Működési célú előzetesen felszámított áfa 28.779.238 
Egyéb dologi kiadások 1.058.485 
Összesen: 241.318.81

6 
 
10.5 Vagyonkezelés 
 
Ebben az évben legfontosabb feladatunk a Kisfaludy Károly Könyvtár tetőbeázásának 
megszüntetése volt, emellett a harmadik emeleti mosdókat is felújítattuk. A 2013. július 1-től 
intézményünk bővült a Ménfőcsanaki fiókkönyvtárral, ennek teljes felújítását végeztük el 
ebben az évben, a bútorok cseréjét padig NKA pályázatból finanszíroztuk. Ezenkívül több 
helyiségben volt villamos felújítás. 
 

Karbantartási kiadások kiadás 
összege /Ft/ 

József Attila Művelődési Ház kazánházban villanyszerelés 436.516 
Kisfaludy Károly Könyvtár szerver szoba villanyszerelés 672.460 
Kisfaludy Károly Könyvtár tetőjavítás 6.497.783 
Kisfaludy Károly Könyvtár 3. emelet parkettázás 250.362 
Ménfőcsanaki fiókkönyvtár teljes felújítása 3.943.864 
Központi épület terasz beázás javítás 401.699 
Összesen: 12.202.684 

 
A könyvtár könyvkötészeti műhelyében végzett munka: 
 
2014. évben kötészeti műhelyünkben 3 fő végzett könyvkötői tevékenységet: 

Pasekné Mészáros Ilona    –   betanított könyvkötő 
Csontos Györgyné        –  szakképzett könyvkötő 
Madarász Róbertné         –  szakképzett könyvkötő 

 
2014. június 1-jétől Madarász Róbertné könyvtárunk más részlegébe /feldolgozó osztály/ 
áthelyezésre került. 
 
Elvégzett munkák 2014. évben: 
 
Saját, könyvtári munkák /belső munkák/: 
 
Könyvkötés  …………………………………..  1 103 db 
Folyóirat …………………………………..    208 db 
Doboz készítés…………………………………..           36 db 
Spirálozás  …………………………………..       10 db 
Mappa készítés ………………………………..     149 db   
Szülinapi újság ………………………………..      168 db 
Fénymásolás …………………………………..   8 634 db 
Felvágás       …………………………………..     46 228 db 
Kotta készítés …………………………………..       130 db   
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Irományfedél …………………………………..       300 db 
 
Külső munkák: 
 
Könyvkötés    …………………………………..           92 db 
Folyóirat  …………………………………..             6 db 
Spirálozás  …………………………………..           13 db 
Mappakészítés…………………………………..          41 db 
Szakdolgozat …………………………………..          13 db 
Kotta készítés …………………………………..      33 db 
Doboz készítés…………………………………..             5 db 
 
Könyvkötő műhelyünk tevékenységét segítette, hogy a NKA közgyűjteményi kuratóriuma 
által kiírt pályázaton 450 000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk. 
 
A támogatásból 350 000.- Ft értékben könyvkötéshez és egyéb kötészeti tevékenységhez 
szükséges alapanyagokat szereztünk be, továbbá lehetőségünk volt 3 garnitúra betűkészlet 
megvásárlására 100 000.- Ft értékben. 
 

11 Partnerség és önkéntesség 

 
Intézményünk az elmúlt éven is testületi tagja volt az MKE-nek, a Kisalföldi Könyvtárak és 
Könyvtárosok Egyesületének, az IKSZ-nek és a HUNGARNET-nek. Ezek rendezvényein 
képviseltettük magunkat. 
Az IKSZ által szervezett KSZR-szakmai napok győri rendezvénysorozatának őszi házigazdái 
voltunk. 
Intézményünk a város és a megye civil szervezetei közül különösen jó kapcsolatot ápol a 
nyugdíjas klubokkal, a Civilek Győrért Egyesület Lakossági Információs Szolgáltató Iroda 
(LISZI) projektjében pedig együttműködő partner volt. 
A József Attila Művelődési Házban otthont biztosítunk több kulturális egyesületnek, így a 
győri németek kulturális egyesületének is. 
 
Intézményünk 2014-ben 9 közoktatási intézménnyel állt szerződéses kapcsolatban, melynek 
keretében 13 tanuló 390 óra önkéntes munkát teljesített (digitalizálás).  
Az elmúlt évben egy fő közmunkást foglalkoztattunk. 
 
 
 
 
 
 
Győr, 2015. február 27. 
 
 
 
 
 
        ………………………………… 
                aláírás 
          


