
Könyvtárhasználati
tájékoztató

Rólunk...

A városi könyvtár jogelődjének tekintett községi köl-
csönkönyvtár 1958-ban, a Körzeti Könyvtár 1968-

ban kezdte meg működését. A könyvtár 1989-ben költözött 
a művelődési ház újonnan épített Bartók Béla utcai épület-
komplexumának nyugati szárnyába Nagyközségi Könyv-
tárként. 1991 óta a Művelődési Otthon és a Könyvtár szer-
vezetileg és szakmailag önálló, mellérendelt intézményegy-
sége. Répcelak Város Önkormányzata két ízben (1997, 
2003) nyerte el a Könyvtárpártoló Önkormányzat címet. 
Az önkormányzat 22 millió forintos önerős beruházásának, 
és minisztériumi pályázati támogatásnak köszönhetően 
(2002) a könyvtári alapterület jelentős mértékben megnőtt, 
kétszintessé vált, a berendezés és a technológia nagymérték-
ben megújult. Európai Uniós projekt részeként (2011. év jú-
niusáig) a Répcelak Városért Program Művelődési Otthon 
és Könyvtár rekonstrukciója keretében további fejlesztések 
valósultak meg: nyílászárók teljeskörű cseréje és akadály-
mentesítés, ún. „lépcsőlift” került kialakításra, lehetővé téve a 

mozgásukban korlátozottak számára is a tetőtéri szolgálta-
tások elérését. A könyvtár teljes alapterülete 295 m2.

A könyvtár gyűjteménye több mint 20 ezer dokumentum, 
értéke több mint 20 millió forint. Folyóiratból, napilapból 
közel 40 félét bocsát használói rendelkezésére.

Könyvbeszerzési társulás keretében (2003–), a Vas Megyei 
Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer részeként, a Berzse-
nyi Dániel Könyvtár (Szombathely) partnereként (2013–) 
segíti négy környező település – Csánig, Nick, Uraiújfalu és 
Vá mos csa lád – könyvtári szolgáltatóhelyeinek munkáját.

Elérhetőségek, információk:

 Cím:  Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár 
  9653 Répcelak, Bartók Béla utca 55. 
 Levelezési cím:  9653 Répcelak Pf. 10.
 Telefon:  95/588-001, 95/588-002, 
 Mobil:  06-30/500-8965
 E-mail:  konyvtar.repcelak@repcenet.hu
 Skype:  konyvtar.repcelak
 Honlap: http://mok.repcelak.hu

A földszinti övezetekben 
Engelsz József Csodaszarvas című réz domborműve, 

Egyházi Tibor Répce című festménye, 
a gyermekkönyvtári övezetben a Tőzike Foltvarró Csoport 

Szívesen című patchwork munkája láthatók.

Nyitva tartás:

hétfő szünnap

kedd 10.00 – 12.00 
13.00 – 18.00

szerda 13.00 – 18.00

csütörtök 10.00 – 12.00 
13.00 – 18.00

péntek 13.00 – 18.00

szombat 10.00 – 14.00

A kiadvány megjelenését támogatta:

RÉPCELAKI MŰVELŐDÉSI OTTHON 
ÉS KÖNYVTÁR

Összeállította és felelős kiadó: Csuka Éva 
Fotók: Boros András • Készült 200 példányban

Répcelak Város 
Önkormányzata

1958.1958.

Répcelak és Vidéke 
Takarékszövetkezet
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A könyvtár használata

FÖLDSZINT

A könyvtár minden látogató előtt nyitva áll. A hírlap- és 
folyóirat-olvasót, az elektronikus katalógust regisztráció 
nélkül vehetik igénybe az érdeklődők, valamint kérhetnek 
információt a könyvtár és a magyarországi könyvtári rend-
szer szolgáltatásairól.

Az információ és nyilvántartó pultnál a beiratkozáskor 
kiállított olvasójegy a könyvtár teljes szolgáltatási köré-
nek használatára feljogosít. Itt történik a kölcsönzés, a do-
kumentumok visszavétele, a hosszabbítás, az előjegyzés, a 
könyvtárközi kölcsönzés adminisztrációja, a térítéses szol-
gáltatások díjának befizetése, és az internethasználat re-
gisztrációja is. Egy alkalommal egyszerre tíz könyv illetve 
folyóirat kölcsönözhető négy hétre. Kiegészítő olvasójegy-
gyel egy alkalommal két DVD vihető haza, a határidő há-
rom kölcsönzési nap. 

A hírlap- és folyóiratolvasóban a legfontosabb napila pok, 
folyóiratok legújabb számait vehetik kézbe a látogatók.

Az olvasóteremben több mint 1600 kötet kézikönyv, lexi-
kon, szótár segíti tudomány-területenként a tájékozódást. 
Az itt elhelyezett számítógépen elérhető a könyvtár elekt-
ronikus katalógusa, és az internet.

A felnőttek kölcsönző övezetében, a földszinten, a szép-
irodalmi alkotások és a szakkönyvek tematikus csoportjai 
várják az olvasni vágyókat.

TETŐTÉR

A gyermekkönyvtár minden 14 éven aluli gyermeket szere-
tettel vár. A könyveken, újságokon és a játékokon kívül könyv-
tári foglalkozások, olvasásnépszerűsítő programok és külön-
féle egyéb rendezvények kínálnak tartalmas elfoglaltságot. 

A zenemű- és médiatár övezet elsősorban DVD kínála-
tát ajánlja kölcsönzésre.

Az internet és PC övezetben nyolc számítógép áll rendel-
kezésükre. Az irodai programok használatán túl ingyenes 
a NAVA hozzáférés, és az e-közszolgáltatások igénybevé-

tele. Lehetőség van másolásra, internetezésre, nyomtatásra, 
szkennelésre. A digitális valóság megismerését a könyvtáro-
sok mint e-tanácsadók, és alkalmanként tanfolyamok segítik. 
Forduljon bizalommal hozzájuk!

A WEB-alapú szolgáltatáskínálat bővítését pályáza-
tok segítették. Az interaktív könyvtári-intézményi por-
tál http://mok.repcelak.hu címen valósult meg. A hon-
lap Online könyvtár menüpontja alatt, a Fotó keresővel 
helytörténeti adattartalmakban böngészhetnek az érdek-
lődők. A kölcsönzéskor kért jelszóval a könyv(táv)hasz-
nálat további előnyeit élvezhetik: könyvtári dokumentu-
mokat jegyezhetnek elő, meghosszabbíthatják a kiköl-

csönzöttek határidejét, gyarapítási javaslattal élhetnek, ki-
fejezhetik tetszésüket egy adott műről. A virtuális tarta-
lomszolgáltatás részeként mindenkori aktuális informáci-
óival jelen van a könyvtár a YouTube-on, a facebookon, és 
az egységes arculattal megjelenő Vasi Könyvtári Portálon 
a www.vasikonyvtarak.hu cím alatt. Híreink, eseménye-
ink követése a nap 24 órájában lehetséges. 

A könyvtári beiratkozás minden korosztály számára in-
gyenes. Térítéses szolgáltatások a fénymásolás, a nyomta-
tás, az internethasználat, és a DVD kölcsönzés. A díjfi-
zetés mértékét mindenkor az aktuális év önkormányzat 
által elfogadott díjszabása határozza meg. Könyvtárközi 
kölcsönzéskor a dokumentum visszaküldésének posta-
költsége az olvasót terheli.

RENDSZERESEN ÖSSZEÁLLÍTOTT KIADVÁNY

Répcelaki Hírmondó (1995–)


