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Az ezredforduló óta folyamatosan átalakult, változott a könyvtár. Feladatait évről-évre újra 
kellett értelmezni, a könyvtár használati értékének fejlesztése érdekében minden olyan 
lehetőséget meg kellett ragadni (pályázatok, összefogás más könyvtárakkal, 
tapasztalatcserék, továbbképzések, önképzések, együttműködések), melyek a működés 
színvonalának fenntartását tették lehetővé. A városi könyvtári rang magasabb 
követelményrendszerének az informatikai fejlesztések és a szolgáltatás-fejlesztés szintjén 
egyaránt meg kellett felelni. 
Az információs társadalom stratégia elvárásaihoz igazodva, a tradicionális kölcsönkönyvtár 
helyett immár hagyományos és információs szolgáltatásokat egyaránt működtető 
intézményegységgé vált a könyvtár, amely tevékenységét a felhasználók érdekeit szem előtt 
tartva végzi. Tennivalók, megoldandó problémák azonban bőven akadnak. 

 
 

Működési körülmények: 
A Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár épülete 1989-ben készült. A könyvtár 2002-ben 
az önkormányzat önerős beruházásának köszönhetően belső infrastruktúrájában 
nagymértékben megújult.  
Az önkormányzat „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban” 
című ROP NyDOP-3.1.1/A című pályázata elnyerésével a projekten belül a Művelődési 
Otthon és Könyvtár felújítására is sort kerített. Intézményegységünket, a könyvtárat mindebből 
az épület egészének külső felújítása érintette. A könyvtárban pedig konkrétan: 

- a földszinti illemhely átépítése történt meg, ezzel általános használatú akadálymentesített 
WC fülke került kialakításra,  

- a tetőtéri lépcsőre a ferdepályás emelőgép telepítésével megoldódott a tetőtéri 
épületrész használata a mozgásukban korlátozottak számára is.  

- Ugyancsak megoldódott a nyílászárók (ajtók, ablakok cseréje).  
 
A tetőtéri ablakok árnyékolására – gyermekkönyvtár, informatikai övezet – továbbra is 
szükség lenne.  

 
Humánerőforrás gondok: 
A könyvtár a Művelődési Otthon és Könyvtár szakmailag önálló intézményegysége.  
A könyvtári munkát 2 fő könyvtári szakalkalmazott, továbbá 1 fő négy órás takarító 
személyzet látja el. A kiszolgáló személyzet kétfős létszáma hosszú éveken át (1977-2008) 
változatlan. Fluktuáció az évek során csupán a takarítók személyének változásában történt. A 
könyvtár vezetője korát tekintve az 50 éven felüli korosztályhoz tartozik, ebből következően 
hosszú szakmai gyakorlattal rendelkezik. Speciális végzettségei: ECDL vizsga, eTanácsadói 
képzettség, könyvtári szakértői képesítés. Nyugdíjazása (nők kedvezményes öregségi teljes 
nyugdíja) a 2015-ös év vége felé várható. Munkája és szakmai elkötelezettsége megalapoz-
ta, és folyamatosan biztosította a könyvtár fejlődését, a szakma politikai és használói 
elvárásokhoz egyaránt igazodó fejlesztését. Az informatikus-könyvtáros kolléga a fenntartó 
elvárásainak megfelelően hat év elteltével még mindig könyvtári asszisztens beosztással 
dolgozik. 1973-1981 között a 2 fős szakalkalmazotti létszám mellett tiszteletdíjas munkatárs 
is dolgozott a könyvtárban, illetve 1998 és 2002 között, a költözködés és a kétszintű 
szolgáltatás beindulásának éveiben polgári szolgálatost is alkalmaztunk. A polgári szolgálat 
megszűnte utáni újabb létszámkiegészítést pályázati a segítség adott: a mikrotérséghez 
tartozó szolgáltató helyek saját gyűjteményeinek retrospektív feltárásához volt egy éven 
keresztül plusz segítség. 



A feladatok sokasága: honlapszerkesztési, kiadvány-szerkesztési feladatok, felnőttképző 
tanfolyamok indítása/tartása, olvasásnépszerűsítő gyermekprogramok megvalósítása, nem 
utolsó sorban a kétszintű szolgáltatás egy fő, napi négy órás munkatárs alkalmazását 
indokolná, erre azonban nincs reális esély. 
 
Humánerőforrás fejlesztési lehetőségek:  
Reálisan kétfős könyvtárszakmai végzettségű létszámmal kell a közeljövőben is számolni.  
 
Az informatikus könyvtári szakember tanulmányait célszerű lenne tovább folytatni. Az 
információbróker szakirány végzettség kiváló alkalmazója/segítője lehet a tudásalapú 
társadalom elvárásainak megfelelő korszerűbb szolgáltatások ellátásában, a megújult 
szolgáltatói rendszer kezelésében. Célszerű lenne továbbá a már meglévő képesítésének 
megfelelő besorolásban részesíteni, és magasabb fizetési osztályba sorolni. Erre esély 
természetesen csak a fenntartó beleegyezésével lehetséges.  
 
A nyugdíjazás előtt álló könyvtárvezető helyére közkönyvtári gyakorlattal rendelkező 
munkatárs alkalmazása lenne célszerű.  
 
IKT eszközök amortizációs nehézségei:  
A könyvtár tárgyi, technikai felszereltsége jónak mondható. A szolgáltatások hátterében egy 
szervernek kinevezett számítógép, olvasói térben kilenc felhasználói számítógép,  
munkaállomások, projektor, A/4-es szkenner és A/4-es fénymásoló állnak. A szolgáltatások 
mennyisége és minősége jelenleg ugyan jónak mondható, azonban szolgáltatásfejlesztés 
jelenlegi irányai a könyvtár fizikális keretein túli, web alapú szolgáltatásokat igénybe vevők 
igényeinek és szükségleteinek kielégítése felé mutatnak. Szükség lenne továbbá a hátránnyal 
élők bevonására a könyvtári szolgáltatások, könyvtárhasználók körébe. Ezen szolgáltatások 
hátterében azonban a jelenleginél komolyabb IKT infrastruktúra fejlesztések szükségesek. A 
jelenlegi eszközellátottságot tovább kellene fejleszteni, egyúttal számolni gyors elavulásukkal.  
 
IKT infrastruktúra szintentartási/fejlesztési lehetőségei: 
Az 1997. évi CXL törvényben foglalt, nyilvános könyvtárakkal szemben támasztott 
feladatrendszer megoldásának pénzügyi hátterét eddig pályázati és saját erőforrások 
összehangolásával oldottuk meg. Önkormányzati költségvetésen belül reálisan a kultúrára, 
azon belül a könyvtárra jutó költségvetési pozíció gyengülésével kell számolni. Az 
amortizálódott eszközök cseréje, az infokummunikációs technológia fejlesztése önkormányzati 
finanszírozás mellett, csak pályázatok segítségével lehetséges. 
 
Szolgáltatásaink minőségének mércéje a használók elégedettsége. Az általunk elért 
szolgáltatási színvonalat a mindenkori lehetséges pályázati források maximális 
kihasználtságával szeretnénk továbbra is megtartani, céljaink szerint mindenkire kiterjedően 
nyitottan, legjobb tudásunk szerint.  
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