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1) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős 

Államtitkárság 2015. évi szakpolitikai céljaihoz kapcsolódó, tervezésre kerülő 

intézményi programok rövid szöveges bemutatása 

 

Intézményünk 2015. évben is ellátja megyei könyvtári feladatait, ezen belül Győr város 

nyilvános könyvtári ellátását, a KSZR-rendeletből és szerződéseiből következő feladatait. 

 

Ezen belül gyűjteményét a felhasználók igényeinek figyelembevételével pontosított 

gyűjtőköri szabályzata alapján gyarapítja, a 2015. évi közbeszerzési pályázatában a KSZR-

könyvtárak gyarapítását is ide értve, mintegy 55 M Ft + 10% -os értékű beszerzéssel 

kalkulálva. 

Intézményünk folytatja a helyismereti gyűjteményének digitalizálását, és digitális 

könyvtárán keresztül annak mindenki számára történő hozzáférhetővé tételét. 

Intézményünk elkötelezett azon fejlesztések mellett, amelyek a felhasználók jobb 

kiszolgálását, a számukra vonzó környezet kialakítását célozzák. Marketing-

tevékenységével a szolgáltatások még teljesebb megismertetését kívánja elérni, olyan 

rétegeket is megszólítva, amelyek számára a kulturális javak elérése nehézkes, vagy 

akadályokba ütközik. Ennek mentén 2015-ben olvasósarkot kíván berendezni a megyei 

kórház onkológiai kezelőjében, valamint több idősek otthonában. A szociális igazgatással 

együttműködve a Családsegítő Központokban a rászoruló családok részére ingyenes 

„beiratkozási utalványok” juttatásával kívánja a nehéz körülmények között élő családok 

könyvtárhasználatát elősegíteni. Rendezvényeinek szervezésekor a közoktatási ágazat 

mellett stratégiai partnernek tekinti a szociális ágazatot is. 

 

Az intézmény közösségi feladatainak kiteljesítéséhez partnerségre törekszik a város és a 

megye civil szervezeteivel, felsőoktatási intézményeivel. Megfelelő pályázati források 

előteremtése esetén belvárosi épületében (Kisfaludy Károly Könyvtár) egy olyan 

szekcionálható konferenciatermet kíván létrehozni, amely az ismeretterjesztés 

„szabadegyetemeinek” ad otthont, gondolván az egészségnevelésre, drog-prevencióra, 

ismeretterjesztésre, vállalkozói ismeretek közvetítésére, közművelődési programok 

rendezésére. 

 

A fenntartó által meghatározott feladatok elsősorban a Győri Könyvszalon és az Ünnepi 

Könyvhét megrendezése, a József Attila Művelődési Ház üzemeltetése. 

 

 

 

2) Szervezeti kérdések: 

 

Személyi változások várható alakulása: 

Az intézményünk által szervezett segédkönyvtáros-képzésen 6 fő munkatársunk képződik. 

A KSZR-települési könyvtárak könyvtárosai közül ugyanitt 10 fő képződik. 

 

 

 

  

  

  

2014 

tényleges 

tény 

2015 tervezett 
Engedélyezett szakmai összlétszám (fő, töredék is 

lehet) 

összlétszám (fő) 

89 89 
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is 

lehet) 

12 12 

Könyvtáros 

munkakörben 

foglalkoztatottak 

Könyvtáros 

szakképesítéssel 

összesen 67 67 
átszámítva teljes 

munkaidőre 

67 67 

Egyéb  összesen 9 9 
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átszámítva teljes 

munkaidőre 

9 9 

Mindösszesen 
összesen  76 76 

átszámítva teljes 

munkaidőre 

(4+6) 

76 76 
az Egyébből 

felsőfokú 

végzettségű 

összesen 0 0 
átszámítva teljes 

munkaidőre 

0 0 
Egyéb alkalmazott 13 13 
Önkéntesek száma  0 0 
Közfoglalkoztatottak száma 1 1 
A megyei könyvtár szakember-ellátottsága 

(könyvtárosok száma/megye) lakosságának száma) 

0,00017 0,00017 

 

 

 

 

3. Szakmai működés: 

 

 

3.1 Tervezett jelentősebb eszközbeszerzések:  

 

Megnevezés darab forint megjegyzés 

Gépjármű    

ebből személygépkocsi    

Számítógép 50 7500 

e Ft 

 

ebből olvasói 25 3750 

e Ft 

 

ebből szerver    

Fénymásoló    

Szkenner    

Storage, egyéb adattároló (kapacitását a 

megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) 

   

IKR fejlesztés    

egyéb:………..    

Eszközbeszerzésre tervezett összeg összesen 

(Ft) 

 7500 

e  

 

 

  Intézményünk az elmúlt két évben jelentősen helyreállította hatékony műszaki színvonalát. 

Lényegében az amortizálódott gépek cseréjét tervezzük. 

 

 

4. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek tervezése 2015-ben, a megyei 

könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása  
 

A kevéssé működő MIT újraélesztése elsődleges feladat, valamint felkészülés a minősített 

könyvtár cím megszerzésére. 

Két nyugdíjba vonult kolléganő beosztásának betöltésére kerül sor 2015-ben, az 

utódjelöltek már az adott területen dolgoznak, mint megbízott vezetők. 

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2015-ben az alábbi kiadványok 

megjelentetését tervezi: 

 

- folytatja a gyoriszalon.hu elektronikus időszaki kiadvány megjelentetését, mely napi 

frissítéssel ad hírt – az intézmény saját szervezésű programjai mellett – a város és a 
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megye kulturális életéről, a hírek és kisebb terjedelmű írások mellett hosszabb 

ismeretterjesztő dolgozatokat is közzétéve; 

- tervezi egy tudományos igényű tanulmányok közlését vállaló időszaki kiadvány 

megindítását, mely lehetőséget nyújtana a munkatársak újabb kutatási eredményeinek 

rendszeres közzétételére; 

- az első világháború centenáriuma alkalmából egy forrásközlő kötetet állítunk össze az 

1914-1918 közötti győri újságok e témát, annak helyi vonatkozásait érintő cikkeiből. 

 

 

Tervezett kiadványok: 

 

Győr 1914-1918 (online és nyomtatott) 

Győri Szalon online kulturális magazin 

 

 

5.) Elektronikus könyvtár – digitalizálási tevékenységek tervezése 
Távolról elérhető és helyben igénybe vehető szolgáltatások tervezett fejlesztése.   

 

2015-ben folytatjuk a digitalizálást a digitalizálási stratégia alapján, melynek fő célja, hogy 

a nehezen hozzáférhető dokumentumokat tudjuk könnyen elérhetővé tenni felhasználóink 

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

digitalizáljuk, valamint a KSZR-tagkönyvtárak külön kéréseit. Párhuzamosan 

digitalizálunk különböző dokumentumtípusokat: a folyóiratokat mikrofilmről, a könyveket 

és kisnyomtatványokat pedig a nyomtatott eredetiről. Rendelkezünk megfelelő 

eszközparkkal, hogy A2 méretig bármit tudjunk digitalizálni. 2014-ben a mikrofilmen 

meglévő helyismereti folyóiratokat digitalizáltuk, melynek eredménye 473 ezer 

mikrofilmkocka elektronikus formátumban (TIFF), melyet olvasóink rendelkezésére 

bocsátunk: egy erre a célra beállított gépen használhatják ezeket az újságokat az elavult 

mikrofilmleolvasó helyett. Folytatjuk a tavaly ősszel elkezdett munkát a 

mikrofilmkockákkal: képszerkesztés, ellenőrzés, javítás, OCR, közzététel az Interneten. A 

képszerkesztéshez igénybe vesszük a közösségi szolgálatra hozzánk érkező diákok 

munkáját is. Folytatjuk a könyvek digitalizálását is, ezen kívül a már meglévő digitalizált 

képeslapgyűjteményünket is kiegészítjük az év során vásároltakkal. Muzeális 

gyűjteményünkből is a helyi vonatkozásúakat preferáljuk. Mivel csak olyan 

dokumentumokról készítünk elektronikus példányokat, amelyek szerzői jogi tiltás alá nem 

esnek, vagy engedélyünk van a szerzőtől, mindent közzéteszünk az Interneten, digitális 

könyvtárunkban (Jadox). A digitalizált dokumentumok feldolgozásával nem kell külön 

foglalkoznunk, mivel elektronikus könyvtárunkba az integrált könyvtári rendszerből 

kerülnek át a metaadatok; ráadásul Duna Menti Közös Katalógusunkban az elektronikus 

könyvtár dokumentumai is kereshetők (metaadatokra és teljes szövegre egyaránt). 

 

 

Dok.típus 2014 Ebből a Jadoxban Teljes Jadox 2014 2015-ös terv 

könyv 873 780 810  300 

kisnyomtatvá

ny 

3552 537 8442 887 

képeslap 86 22 2203 100 

folyóirat 34 30 37 8 

 

Szolgáltatás 2015-ös 

fejlesztése  I/N 

Részletek 

Honlap I új tartalomszolgáltató rendszerben 



4 

 

(portál) teljes megújítás (távoli elérés) 

OPAC I áttérés a Monguz Kft. által fejlesztett 

OPAC 3-ra (távoli elérés) 

Adatbázisok I adatbázis-egyesítés (távoli elérés) 

W. Mari együtt adja meg 

Referensz szolgáltatás N távoli elérés 

Közösségi oldalak  N távoli elérés 

Hírlevél N nincs 

RSS I új gyarapodási RSS: kotta (távoli 

elérés) 

Digitalizálás   

Digitális könyvtár I digitális könyvtárak egyesítése, bővítés 

(távoli) 

E-dokumentumküldés I áttérés a digitális könyvtár ezen 

szolgáltatására (távoli) 

Önkiszolgáló 

könyvvisszavétel 

I mindkét épületben (helyben 

használatos) 

Online könyvtárközi 

kölcsönzés 

I kiterjesztése a KSZR-könyvtárakra 

(távoli) 

Távoli adatbázisok N helyben használatos 

Internethasználat N helyben használatos 

Hátrányos helyzetűek 

könyvtári ellátása 

N helyben használatos  

Tartalomszolgáltatás: 

online kulturális magazin 

N távoli elérés 

 

 

6.) Innovatív megoldások, újítások:  
 

Megnevezés Leírás, ismertető 

Adatbázis-

összevonás 

a két könyvtár adatbázisainak összetöltése, melynek 

eredményeképpen a közös dokumentumállomány egyben lesz 

látható az OPAC-on, lehetővé válik az egységes feldolgozás, a 

központi könyvtár rekordjai is bekerülnek a MOKKÁ-ba, valamint 

az Europeana-ba, és lehetővé válik digitális könyvtáraink 

összevonás is, valamint a gyarapodási RSS-csatornák kiterjesztése a 

Kisfaludy Károly Könyvtár állományára is. 

Konferenciaterem 

kialakítása 

A Kisfaludy Károly Könyvtár harmadik emeletén szekcionálható 

konferenciaterem kialakítása, a folyóiratolvasó a második emeltre 

kerül, egy jelenleg kihasználatlan megfelelő alapterületű térbe. Az 

új olvasóterem a jelenleginél felhasználó-centrikusabb berendezést 

kap, míg a konferenciaterem az 1) pontban ismertetett feladatokkal 

fog működni. 

Fiókkönyvtár-

modernizálás 

Források függvényében a Szentiváni Fiókkönyvtár 

modernizációjára kerülhet sor, a Ménfőcsanaki Fiókkönyvtárhoz 

hasonló szemléletben. 
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7.) Megyei könyvtár területi feladatellátása 

 

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr-Moson-Sopron megyében 182 

település könyvtárával tart fenn szakmai kapcsolatot. Ezen felül múzeumi, levéltári, 

felsőoktatási és egyéb könyvtárakkal (28) is együttműködik. 

 

2015-ben a megye könyvtárosainak szakmai továbbképzéseket szervezünk, melynek témái 

a statisztikai adatszolgáltatás, éves munkaterv és beszámoló, az aktuális szakmai 

problémák, feladatok megbeszélése, valamit a fejlesztési lehetőségek bemutatása. A 

könyvtárfejlesztések érdekében fontos a könyvtárak fenntartóival, a polgármesterekkel 

való együttműködés. Évente összehívjuk őket a fejlesztési koncepció egyeztetésére. 

  

Szakmai tanácsadás keretében segítünk a tartalmilag elavult és fizikailag megrongálódott 

könyvek selejtezésében, a szakszerű könyvtári rend kialakításában, az 

állományellenőrzések lebonyolításában. 

Segítséget nyújtunk pályázatok megírásában, illetve lebonyolításában. 

Minden évben csatlakozunk a már hagyományos „Országos Könyvtári Napok” 

rendezvénysorozatához, pályázatot írunk a rendezvények anyagi támogatásának 

megteremtése érdekében. Szervezzünk a megye könyvtáraiban tartandó programokat. 

 

A kistelepülési könyvtári ellátás megszervezése  

 

Győr-Moson-Sopron megyében 183 település van. 2014-ben a KSZR tagkönyvtárak száma 

152 volt. 2015-ben újonnan csatlakozik 2 település. 

Győr-Moson-Sopron megye kistelepüléses megye, ezért indokolt a KSZR működtetése. 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben 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.  

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 járásaikban lévő települések ellátására. 

 

A 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet 4.§ 20. pontban felsorolt igénybe vehető 

szolgáltatásokat biztosítjuk a települési könyvtáraknak. 

2015-ben kiemelt feladatok: 

• informatikai fejlesztések folytatása; 

• helyi igényeknek megfelelő állománygyarapítás; 

• könyvhöz, könyvtárhoz kapcsolódó rendezvények szervezése; 

• könyvtárosok képzése; 

• digitális kompetenciák fejlesztése; 

• ODR szolgáltatások; 

• helyismereti szolgáltatások; 

• KSZR honlap építése. 

2015-ben is folytatjuk a 2013-ban összeállított öt éves fejlesztési tervben meghatározott 

feladatok megvalósítását. 

 

Legalább 10 települési könyvtár modernizálását tervezzük, részint KSZR, részint NKA 

forrásokból. 
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A KSZR-könyvtárak polgármesterei és könyvtárosai számára „KSZR-zsebkönyvet” 

kívánunk összeállítani, munkájukat segítendő – az elmúlt két év tapasztalatainak 

felhasználásával. 

 

 

Nemzetiségi könyvtári ellátás  

 

Könyvtárunk 1992 óta a nemzetiségek könyvtári ellátásának alapkönyvtára. 

Báziskönyvtárként feladatunk, hogy a kisebbségek anyanyelvén íródott művekből minél 

szélesebb kínálatot biztosítsunk a településeken élő olvasóknak. Német, horvát és roma 

nyelvterületeken gyarapítjuk a könyvtárak állományát. A nemzetiségieket ellátó 

könyvtárak gyűjteményi szempontból a községi könyvtárakba telepített letétek. 

Szervezetileg egységet képeznek a lakóhelyi könyvtárral. 

A nemzetiségiek könyvtári ellátása a községekben hozzáférhető dokumentumokon kívül a 

megyei könyvtár teljes gyűjteményével, szolgáltatásaival és kapcsolatrendszerével együtt 

válik teljessé. Minden könyvtárban szorgalmazzuk az oktatáshoz, tanuláshoz, az 

anyanyelvi kultúra fejlesztéséhez szükséges irodalom népszerűsítését. A dokumentumok 

vásárlásához pályázati lehetőségeket veszünk igénybe. 

Hosszú távú terveink között szerepel a tagkönyvtárak számának bővítése, a szolgáltatás 

kiterjesztése, az állománygyarapítás mellett egyéb szolgáltatások bevezetése a megyében 

működő kisebbségi önkormányzatok igényei alapján. 

 

Statisztikai adatszolgáltatás:  
 

Megyénk könyvtárainak működéséről 2015-ben a hagyományoknak és a törvényi 

kötelezettségünknek megfelelően összegyűjtjük az éves statisztikai jelentéseket. Ellenőrzés 

után feldolgozzuk a minisztérium statisztikai programjában. 2015. március 31-ig 207 

adatlap feldolgozását végezzük el, ebből 184 települési könyvtár, illetve községi 

szolgáltató hely. 

Az egyéb (múzeumi, levéltári, egyházi, felsőoktatási) könyvtárak adatlapjainak száma 23. 

Saját adatbázisunkat, az ún. TEKE-t, melyet honlapunkon teszünk közzé, minden évben 

folyamatosan frissítjük. 
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8.) Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük 

8.1 Bevételi és kiadási előirányzatok tervezett alakulása:  

 

Intézményünk gazdálkodása kiegyensúlyozott volt a 2014. évben a költségvetési zárolás 

ellenére is. 2015-ben (amennyiben a beterjesztett költségvetés az általunk ismert számokkal 

kerül elfogadásra) szintén kiegyensúlyozott szakmai működés vetíthető előre. 

 

8.2 Létszám és bérgazdálkodás  

 

Nem tervezünk létszámváltozást. 

 

 

9.) Partnerség és önkéntesség  

 

A 2015-ös évben várhatóan 15 önkéntessel dolgozunk, jellemzően a digitális szolgáltatások 

bővítése terén. Lehetőség szerint szeretnénk két fő közmunkásnak is feladatokat adni 

ugyanezen a területen.  

Továbbra is ápoljuk partnerkapcsolatainkat a 2014-es évben már létező együttműködő 

felekkel. Új együttműködő partnerünk a szociális ágazat helyi intézményrendszere lesz. 

 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)  2014. 

 

2015. 

 

eltérés %-

ban 2015-

hoz képest 

Bevétel 

Az intézmény működési bevétele 60.154 24.000 40 

Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető 

bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) 6.797 6.800 100 

-ebből a késedelmi díjbevétel (forint) 2.077 2.100 101 

-ebből beiratkozási díjbevétel (forint)  1.879 1.900 101 

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 551.707 476.163 86 

         – ebből fenntartói támogatás 211.549 193.588 92 

– ebből központi költségvetési támogatás 283.025 282.575 100 

- ebből kistelepülési kiegészítő 

(KSZR) támogatás 
121.025 120.575 100 

– ebből pályázati támogatás 33.178   

– a Pályázati támogatásból EU-

támogatás 
23.444 

  

Egyéb bevétel összesen  12.918   

Bevétel összesen  624.779 500.163 80 

Kiadás 

Személyi juttatás 223.388 206.314 92 

Munkaadókat terhelő összes járulék 62.346 57.086 92 

Dologi kiadás     241.319 236.763 98 

Egyéb kiadás 96.965   

Kiadás összesen  624 018 500 163 80 
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10.) Mutatók 

 

SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK  
 

Nyitva tartás  

 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 

változás %-ban 

előző évhez képest 

Heti nyitvatartási órák száma  

(a könyvtár székhelyén) (óra) 

50+47 

Kisfaludy + 

Központi K. 

50+47 0% 

Hétvégi nyitva tartás (óra) 4+7 4+7 0% 

Munkaidőn túli nyitva tartás (óra) nem 

értelmezhető 

  

Nyári zárva tartási idő (munkanap) 0 0 0% 

 

 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Szolgáltatási feladatok – Könyvtárhasználat 

(KSZR nélkül)  

A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók 

száma (fő) 17874 18000 101 

 

A könyvtári honlap-látogatások száma 

(kattintás a honlapra) 

755490 800000 106 

A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány 

nyelven érhető el 

3 3 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek 

gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) 

22/hónap 22/hónap 0 

A könyvtári honlap tartalomfrissítésének 

száma összesen 

370 400 108 

A könyvtár által az Országos 

Dokumentumellátási Rendszerben 

szolgáltatott dokumentumok száma 

1463  Nem 

tervezhet

ő 

 

A könyvtárban használható adatbázisok 

száma 

5 5  

A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások 

száma (db) 

9 9 0 

A Web 2.0 interaktív könyvtári 

szolgáltatásokat igénybe vevő használók 

száma (fő) 

5629 6000 107 

A könyvtári OPAC használatának 

gyakorisága (használat/év) (kattintás az 

OPAC-ra) 
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Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok 

száma 

a. könyvtár publikációi 

b. a digitális könyvtárban közzétett 

dokumentumok száma 

2  
gyor1944.hu és 

gyoriszalon.hu 

4545 

dokumentumo

k száma 

1  

vagy  

1295 

29  
folyóirat 

digitalizálás  

A kölcsönzések száma 

dokumentumtípusonként                            

                                        

350.39

3 

350.000 0 

Irodalomkutatások, témafigyelések száma 30   

A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált 

szakmai (megyei, illetve országos szintű) 

tanácsadások száma 

1 1 0 

Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát 

segítő IKT eszközök száma 

2 2 0 

Fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 

4 4 0 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzések 

száma  

8 10 2 

A könyvtár által szervezett olvasási 

kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális 

képzéseken résztvevők száma 

531 530 0 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzések 

száma  

456 460 0 

A könyvtár által szervezett digitális 

kompetenciafejlesztési, információkeresési 

ismereteket nyújtó nem formális képzéseken 

résztvevők száma 

0 0  

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzések, továbbképzések száma 

1 1 0 

A könyvtár által szervezett akkreditált 

képzéseken, továbbképzéseken résztvevők 

száma 

22 22 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozások száma  

55 55 0 

A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati 

foglalkozásokon résztvevők száma 

1372 1372 0 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

multikulturális programok száma 

0 0 0 

A könyvtár által szervezett hátrányos 

helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi 

együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és 

0 0 0 
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multikulturális programokon résztvevők 

száma 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programok száma 

2 2 0 

A könyvtár által szervezett nemzetiségi 

közösségi identitást erősítő programokon 

résztvevők száma 

55 60 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzések, 

programok száma 

0 0 0 

A könyvtár által szervezett fogyatékossággal 

élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, 

programokon résztvevők száma 

0 0 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programokon, képzéseken 

résztvevők száma, 

7240 7240 0 

A könyvtár által a nyugdíjas korosztály 

számára szervezett programok, képzések 

száma, 

153 155 0 

A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak 

száma 

2 2 0 

Saját könyvtári hírlevél megjelenésének 

száma 

0 0 0 

A könyvtár megjelenésének száma a 

médiában 

17 nem 

tervezhet

ő 

 

A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

0 1 100

% 

A használói elégedettség-mérések során a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 

   

A megyei könyvtár koordinációjával 

minősítésre készülő települési könyvtárak 

száma 

0 0 0 

Az iskolai közösségi szolgálatot a 

könyvtárban teljesítők száma 

13 15 115 

Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma 

9 10 111 

A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek 

száma 

13 15 115

% 

A könyvtárral írásos együttműködést kötő 

civil, határon túli, vállalkozói, stb. partnerek 

száma 

2 nem 

tervezhet

ő 

 

A megyei könyvtár szakember-ellátottsága 

(könyvtárosok száma/megye lakosságának 

száma) 

0,0001

7 

0,00017 0 

A megyei könyvtár olvasói hozzáférést 

biztosító számítógéppel való ellátottsága 

(számítógépek száma/a megyeszékhely 

lakosságának száma) 

0,000315 0,000315 0 
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A megyei könyvtár által biztosított 

nemzetiségi dokumentumok száma 

160 170 101 

A megyei könyvtár által a kistelepülési 

önkormányzattal kötött megállapodások 

számának aránya (a megyében lévő 

kistelepülések száma/megállapodást kötött 

települések száma) 

152 154 101,

32 

 

 

Gyűjteményfejlesztés   
 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Gyarapításra tervezett összeg (Ft) 45 471 248 37 325 000 82,79 % 

ebből folyóirat (Ft) 4 441 965  5 775 000 130,01 % 

ebből CD/DVD/elektronikus 

dokumentum (Ft) 

7 202 772 5 550 000 
77, 05 % 

A könyvtári állomány éves 

gyarapodása  dokumentumtípusonként 

(db és méter) 

24793 egység 

*ld részletes 

adatok 

 

20 000 

80,66 % 

A gyűjteményből apasztott 

dokumentumok száma 

dokumentumtípusonként 

70308 egység 

** ld részletes 

adatok 

33 250 

47, 29 % 

Kötelespéldányként kapott és 

nyilvántartásba vett dokumentumok 

száma (db) 

1 113 1 000 

89,84 % 

Gyermekkönyvtárba/részlegbe 

bekerült dokumentumok száma (db) 
1 571 1 500 

95,48 % 

Helytörténeti gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db ) 
450 400 

88,88 % 

Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

168 130 
77,38 % 

Zenei gyűjteménybe bekerült 

dokumentumok száma (db) 

2 268 2 000 
88,18 % 

A megyei könyvtár esetében a 

tárgyévben beszerzett egy lakosra jutó 

könyvtári dokumentumok száma 

(dokumentumok száma/megye 

lakossága) 

Lakosság 

450318 (KSH 

2014. júl. 3). 

0,055 

 

 

 

0,044 

 

 

 

80 % 

 

 

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

 

dokumentumtípus db érték 2015. terv 

Könyv                       20662 46362117 16 350 

Időszaki kiadvány    398 2321468 400 

Hanghordozó            1010 2159092 1 000 

Térkép                      8 7426 50 
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Kotta, partitúra (nyomt.zenei)           234 692379 150 

Videokazetta, DVD (képdok.)                  753 2606821 600 

Elektronikus dok.     93 1482206 50 

Aprónyomtatvány    1129 33340 1 000 

Kép                         161 382060 100 

Plakát                        345 66610 300 

Összesen 24793 56113519 20 000 

 

 

** A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként 

 

dokumentumtípus db érték 2015. terv 

Könyv                       57 768 12214574 32 000 

Időszaki kiadvány    1 1200 500 

Hanghordozó            10 771 1200662  

Térkép                      235 13645 200  

Kotta, partitúra (nyomt.zenei)           45 3653  

Videokazetta, DVD (képdok.)                  1 111 2352033 50   

Brosúra                   377 13623 500  

összesen 70 308 15799390 33 250 

 

 

 

 

Gyűjteményfeltárás  

 

 

Mutatók 

 

2014. tény 

 

2015. terv 

 
változás 

%-ban 

előző 

évhez 

képest 

  

Épített elektronikus 

katalógusokban/adatbázisokban rögzített 

rekordok száma 

Megyei Kvt                            

53 507 

KSZR 3 621  

11248 cikk 

(pályázat is) 

Megyei Kvt                             

21 500 

KSZR 

3 500 
6000 cikk 

40,18 % 

 

96,66 % 

Magyarországi Közös Katalógusba 

(MOKKA) betöltött tételek száma 

 6 555 10 000 152,55 % 

Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba 

betöltött rekordok száma 
 0 *ld. 

megjegyzés 

 

Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában 

kifejezve) 

 0,5 óra 0.5 óra 100 % 

Beérkező új dokumentumok olvasók 

számára történő hozzáférhetővé válásának 

időtartama napokban kifejezve (átlagosan) 

  

15 

munkanap 

 

15 

munkanap 

 

100 % 
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A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága 

(az elektronikus katalógusban feltárt 

dokumentumok száma a gyűjtemény 

egészének %-ában) 

  

90 % 

 

91 % 
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Tudományos kutatás 

 

 

Mutatók 2014. tényleges 2015. 

tervezett 

változás 

%-ban az 

előző 

évhez 

képest 

  

Kutatómunka éves időalapja 

(munkaóra/év)   

   

Tudományos kutatások száma    

A könyvtár összes publikációinak száma 

és ebből a könyvtár szakemberei által 

készített, nyomatott vagy elektronikus 

formában megjelent publikációk száma 

Összes:  

ebből a könyvtár 

munkatársai 

által készített 

publikáció: 31 

Összes:  

ebből a 

könyvtár 

munkatársai 

által készített 

publikáció: 

40 

 

Idegen nyelvű publikációk száma 0 0  

Nemzetiségi nyelvű kiadványok, 

publikációk száma 

0 0  

A könyvtár által kiadott kiadványok 

száma 

4 3  

A könyvtár szakemberei által tartott 

előadások száma 

12 12  

A könyvtár szakemberei által elvégzett 

szakértői tevékenységek száma 

0 6  

A könyvtár által szervezett konferenciák 

száma  

3 1  

A könyvtár által szervezett 

konferenciákon 

résztvevők száma 

240 nem 

tervezhető 

 

A könyvtár szakembereinek konferencián 

való részvételének száma 

nem tervezhető nem 

tervezhető 

 

A képzésben, továbbképzésen részt vett 

dolgozók száma 

képzésben: 8 fő; 

továbbképzésen:  

képzésben: 9 

fő; 

továbbképzés

en:  

 

 

Intézményünkben csak tudományos munkát végző munkatárs nincs, így erre meghatározott 

időkeret sincs. A megyei könyvtár munkatársai tudományos kutató munkájukat egyéb 

teendőik mellett, ill. nagyobb részben szabad idejükben végzik. 

 

A munkatársak szakmai publikációinak döntő többsége a megyei könyvtár által kiadott 

gyoriszalon.hu oldalain látott napvilágot. A 2015. évben tervezzük az itt megkezdett 

sorozatok folytatását, így a Muzeális Gyűjtemény legértékesebb darabjainak bemutatását, 

valamint a helyi időszaki sajtó kincseinek szélesebb körben való megismertetését. 

A 2014. évben a megyei könyvtár két kötetet jelentetett meg nyomtatásban (Ferenczi 

Tamás: Tollvonások a győri németség életéből; Váray László: Baksa Veron vetett ágya), 

kiadott egy CD-t Radnóti Miklós megzenésített verseivel, és – a korábbi évekhez 

hasonlóan – megjelentette a gyoriszalon.hu internetes kulturális lapját. Ez utóbbit a 2015. 
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évben is meg kívánja jelentetni; emellett tervezi egy internetes tudományos folyóirat 

indítását, mely az intézmény munkatársainak tudományos értékű publikációit kívánja 

közzétenni; és készül egy forrásközlő kötet is, mely az első világháború éveinek győri 

sajtójából tesz közzé válogatást nyomtatásban. (A 2015. évre tervezett kiadványokról 

részletesebben ld. a 3. pontnál.) 

 

A 2014. évben intézményünk munkatársai közül senki nem végzett szakértői 

tevékenységet. Ennek oka, hogy a szakértői vizsgálatok elvégzésére irányuló felkérés az év 

vége felé érkezett meg, így a vizsgálatok elvégzése már a 2015. évre tolódott át. 

Munkatársaink közül dr. Horváth József kapott az EMMI kultúráért felelős helyettes 

államtitkárától ilyen irányú felkérést, melynek értelmében a 2015. év elején hat 

könyvtárban végez szakértői vizsgálatot. 

 

A megyei könyvtár 2014-ben három szakmai konferencia rendezője volt: áprilisban 

TÁMOP projektzáró konferenciát szervezett, októberben a KSZR Műhelynap házigazdája 

volt, novemberben pedig a Győri Könyvszalon keretében „Digitális középkor?” címmel 

szervezett szakmai konferenciát. A három rendezvényen együttesen 240 érdeklődő vett 

részt. 

A Győri Könyvszalon keretében a 2015. évben is tervezzük konferencia szervezését.  

 

Munkatársaink az előző évihez hasonlóan nagy számban vesznek részt a Győrött tartott 

szakmai rendezvényeken, így a Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének 

tervezett tavaszi és őszi szakmai napjain, valamint a Győri Könyvszalon keretében 

megrendezésre kerülő – immár hagyományos – szakmai konferencián. 

 

 

Rendezvény, kiállítás  
 

 

Mutatók 2014. tény 2015. terv Tervezett 

ráfordítás (Ft) 

  

A könyvtárban szervezett helyi, 

megyei és országos szintű 

közösségi programok száma  

312 312 8.750.000 

A könyvtárban szervezett helyi, 

megyei és országos szintű 

közösségi programokon 

résztvevők száma 

24732 24731  

Tárgyévben szervezett 

konferenciák száma  

2 2 500.000 

Tárgyévben szervezett 

konferenciákon  

résztvevők száma 

230 230  

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások száma  

19 18 73.000 

A könyvtárban szervezett 

időszaki kiállítások látogatóinak 

száma 

10.555 10.580  

Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvények 

száma  

11 28 4.277.000 
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Tárgyévben a családok számára 

meghirdetett rendezvényeken 

résztvevők száma 

5287 7020  

A megyei könyvtár esetében az 

általa ellátott kistelepüléseken 

szervezett rendezvények száma  

673 700 104,01 

A megyei könyvtár esetében az 

általa ellátott kistelepüléseken 

szervezett rendezvényeken  

résztvevők száma 

36.618 37.000 101,04 

Egyéb rendezvényeken 

résztvevők száma 

30.904 31.000  

 

 

Állományvédelem 

 

 

 

Mutatók 

 

 

2014. tény 

 

 

2015. terv 

változás %-

ban előző 

évhez képest 

Állományvédelem    

Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, 

restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív 

állományvédelmi intézkedésben részesült 

dokumentumok száma 

1 878 könyv 

208 folyóirat 

  

2000 könyv 

200 folyóirat 

106,49 % 

96,15 % 

Muzeális dokumentumok száma 334 500 149,7 % 

Restaurált muzeális dokumentumok 

száma 

2 2 100% 

Az állományvédelmi célból digitalizált és 

a konvertált dokumentumok száma 

4545 1295 28,49 % 

Biztonsági jellel ellátott dokumentumok 

száma 

0334 0  

A könyvtári dokumentumok állagának 

védelmét szolgáló gépek száma 

0 0 0 

 

 

 

 

 

Győr, 2015. február 27. 

 

 

 

         …………………………. 

aláírás 

               intézményvezető 


