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I. Társadalmi-gazdasági helyzetkép 
 
Répcelak városa a Nyugat-Dunántúli régió Kisalföldön elhelyezkedő ipari jellegű települése. 

Lakosságának száma jelenleg 2659 fő, a lélekszám lassan fogyatkozó tendenciát mutat. A településen 

ipari üzemek: Linde Gáz Magyarország Rt, LISS Kft, Pannontej Rt. működnek. Működő 

termelőszövetkezet, kisvállalkozások sora egészíti ki a gazdasági palettát. A Répcelak és Vidéke 

Takarékszövetkezet képviseli a banki szférát. Az egészségügyi ellátást gyermekorvosi, kettő felnőtt 

háziorvosi körzet jellemzi. Az Egészségház ezeken túl TB finanszírozott, illetve privát szakrendeléseknek 

is helyet biztosít. Az önkormányzat az önállóan fenntartott Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtáron 

túl, intézményfenntartói társulásban Bölcsőde és Idősek Klubját, óvodát, működtet. A település kulturális 

életének palettáját több civil szerveződés tevékenysége – pl. Nyitott Tér KKE, Répcelakért Egyesület, 

Nyugdíjas Klub–  stb. színesíti. A településen, a nyilvános városi könyvtár mellett iskolai könyvtár 

működik. 

 

II. Könyvtári helyzetkép 
 
Répcelak város nyilvános könyvtára 2008-ban ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A jogelőd 

községi könyvtár 1958-ban kezdte meg működését. Feladatkörének folyamatosan változott: körzeti 

könyvtár 1968, könyvbeszerzési társulás négy településsel 2003-2004, mikrotérségi mozgókönyvtári 

szolgáltató könyvtár 2006-2012 négy településsel. Feladatait az 1991 januári szervezeti átalakulás 

miatt a Művelődési Otthonnal integrálva, szakmailag mellérendelt intézményegységként végzi. 

Szolgáltatási rendszerét és az azt kiszolgáló technikai eszközapparátust folyamatosan bővítette: 

1997-ben, 50 km-es körzetben elsőként indított nyilvános internet szolgáltatást, és még ebben az 

évben befejezte gyűjteménye teljes mértékű számítógépes feldolgozását. A könyvtár állománya 1999 

óta érhető el az interneten.. Jelenleg a könyvtár aktív könyvtárhasználóinak száma 452 fő, vagyis a 

település 17 %-a regisztrált használója az intézménynek. A látogatás intenzitása naponta 53 fő, éves 

szinten 12628 alkalom. Egy-egy olvasó áltag 30 kötet kölcsönzésének a lehetőségével él. 

 
III. Tartalmi alapok 
 
- A fenntartó önkormányzat 2002. évi önerős beruházása eredményeként tetőtéri területbővítéssel a 

könyvtári alapterület duplájára nőtt, a könyvtárbelső és az informatikai infrastruktúra megújult. A 

heti öt napos (kedd-szombat), 28 órás nyitva tartással működő intézmény a mikrotérség egyetlen 

hosszú szolgáltatási idejével működő közösségi helye. 

- A Répcelak városért program keretében 2010 november végére a Művelődési Otthon és Könyvtár 

felújítása során a könyvtár akadálymentesítése (bejárat- és tetőtér megközelítése (utóbbi 

lépcsőlifttel), mellékhelyiség átalakítás) is történt a nyílászáró cserék mellett.  

- A hagyományos szolgáltatások mellett folyamatosan kínál újszerű lehetőségeket használóinak: 

2004 óta eMagyarország Pont,  

2007 óta NAVA Pont.  

- Virtuális tartalomszolgáltatása magában foglalja Répcelak és mikrotérsége gyűjteménykínálatát 

(www.repcelak.hu). 

- Indulásától (1995) szerkesztője a Répcelaki Hírmondó helyi újságnak, és szervezi Répcelak város 

honlapjának szerkesztését. 

- Megújult programkínálatát önerőből, illetve más szervekkel, szervezetekkel közösen hozza létre, 

illetve pályázatok segítségével teljesíti. Az évente lebonyolításra kerülő Írópalánták nevű 

gyermekíró-olvasó találkozók, és a 2007-től kötelező olvasmányok feldolgozását segítő 

Szamárfülek, ajánlott olvasmányok feldolgozását segítő Belelapozgató rendezvényeken túl, havi 

rendszerességgel az irodalom megszerettetését elősegítő havi rendszerességű Meseláda 

foglalkozások alkotják. 

http://www.repcelak.hu/


- 2007-től különféle számítástechnikai ismereteket nyújtó, az elektronikus írástudást, az e-

ügyintézést elősegítő tanfolyamokat indít. 

- A Berzsenyi Dániel Könyvtár konzorciumi tagjaként sikeres uniós pályázati támogatásból 

megújította honlapját, és elindította a helyi identitás erősítését segítő, egyedi információs 

tartalommal bíró helyismereti fényképgyűjteményének digitalizálását, feldolgozását. 

 

IV. Helyzetelemzés 

 

PGTTJ 

 

KÖRNYEZETI ELEMZÉS 

- POLITIKA 

Jellemzője a folyamatos változás, a hatályos jogszabályok környezet állandó 

megújítása. A közkönyvtári struktúra a könyvtári feladat-ellátási szintek 

átrendeződésével módosult. Kérdéses az új uniós ciklus pályázati lehetőségeihez való 

könyvtári kapcsolódás. A fenntartó önkormányzat „jó gazda” szemlélete meghatározó. 

- GAZDASÁG 

A fenntartó önkormányzat gazdasági helyzete a könyvtár pénzügyi forrásokhoz való 

hozzájutását alapvetően meghatározza. A rendelkezésre álló fenntartói támogatás 

mellett a fejlesztéseket alapvetően befolyásolja a használói igények változásához és 

az infokommunikációs társadalmi elvárásokhoz való alkalmazkodás kettős kényszere, a 

virtuális térben való jelenlét szükségszerűsége. 

- TÁRSADALOM 

A harmadik hely funkció erősödése igényli a hátránnyal élő társadalmi csoportok 

könyvtári jelenlétének erősítését, az esélyegyenlőség javítását az egyéni 

tudástartalmak megújításában, a digitális szakadék csökkentését az egyes 

könyvtárhasználói csoportok között. 

- TECHNOLÓGIA 

Az IKT technológia fejlődése, a digitalizálás előtérbe kerülése lépés- és 

szemléletváltásra ösztönöz. A hagyományos könyvtári szolgáltatási körök mellett 

folyamatos szükséglet a virtuális térben való jelenlét erősítése, a 0-24 órás 

szolgáltatások körének fejlesztése, a helyi, hiánypótló tudástartalmak digitális 

megjelenítése. 

- JOGSZABÁLY 

Az 1997-ben megalkotott, és 2012-ben módosított Kulturális Törvény megteremtette a 

könyvtárak rendszerszerű működésének alapjait. A követő jogszabályok pedig egyre 

határozottabban szabályozzák le a könyvtári működés és feladatrendszer egyes 

részterületeit. 

 

SWOT ELEMZÉS  
 

Erősségek 
Az épület(rész) 

- megközelítése, elérhetősége jó, a 
településcentrumban fekszik. 

- A felújítás-bővítésnek köszönhetően 
hangulatos, belső esztétikája jó. 

Az intézményegység hírneve jó. 
Az intézményegység vezetése:  

- együttműködős, kreatív,  

- speciális ismeretekkel rendelkező: ECDL 

Gyengeségek 
Munkakerő 

- 1 fő idősödő (50 éven felüli) és 

- 1 fő fiatal könyvtári szakember (fenntartó 
elvárásainak megfelelően könyvtárkezelői 
beosztással) 

- a feladatok sokrétűségéhez a létszám kevés 
(min. 1 fő 4 órás kellene) 

Tárgyi, technikai felszereltség: az informatikai 
eszközellátottság gyors elavulásával kell számolni 



vizsga, eTanácsadó, könyvtári szakértő 
Szolgáltatáskínálat mennyisége, minősége:. 

- széleskörű hagyományos szolgáltatáskíná-
lat 

- aktív könyvtárközi kölcsönzés 

- közhasznú információszolgáltatás 

- internet alapú, kedvezményes internet-
hozzáféréssel 

A szolgáltatás módja:  

- udvarias kiszolgálás, empátia, szociális 
érzékenység, segítőkészség 

Internet alapú szolgáltatásfejlesztés 

- ütőképes, dinamikus, akadálymentesített 
önálló könyvtári portál,  

- könyvtári gyűjtőportálhoz csatlakozás (Vas 
Megyei Könyvtári Portál) 

- helytörténeti tartalmak bővítése  
Programok szervezése önerőből, Nyitott Tér 
KKE-vel, iskolával 
A gyermekkönyvtár programkínálatának 
megújulása 
Pályázati lehetőségek maximális kihasználása 
Technikai tárgyi felszereltség jó: 

- majdnem 100 %-ban kicserélt bútorzat 

- kiépített informatikai infrastruktúra 
Kapcsolatrendszer jó: a helyi óvodával, 
iskolával, megyei/városi könyvtárakkal 
PR tevékenység jó: helyi TV, Répcelaki 
Hírmondó, Vas Népe alkalmi cikkek, PR film 

Területi-mikrotérségi feladatok: megszűnése.  
 

Lehetőségek 
 
Hátránnyal élők bevonása a könyvtári 
szolgáltatások, könyvtárhasználók körébe 
Mindenkori lehetséges pályázati források 
maximális kihasználása. 
Munkaerő: 
1 fő könyvtár-informatikus, információ-bróker 
szakirány megszerzése 

Veszély 
 
A település lakosságának elöregedési folyamata. 
Az általános iskolába lépő tankötelesek egyre 
fogyó aránya lakosságon belül. 
A költségvetési pozíciók gyengülése.  

 
V. Könyvtárstratégiai célok 2014-2020 
 
Jövőkép 

 A Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár összetett könyvtárhasználói igényeinek kíván eleget 

tenni, azzal a szándékkal, hogy hatókörét a szolgálandó közösség körében folyamatosan bővítse. 

Szolgáltatási rendszerével és korszerű IKT infrastruktúrájával részt kíván venni a formális és informális 



élethosszig tartó tanulás folyamatában, az elektronikus írástudás terjesztésében, harmadik helyként 

pedig olyan közösségi térként kíván működni, amely esélyegyenlőséget kínál hátránnyal élő 

csoportoknak a tudásalapú társadalom elvárásaihoz való igazodásban. Internetes 

tartalomszolgáltatásával szolgálja a helyi kulturális örökségének közzétételét a világhálón. 

Hagyományos programjainak rendszerével népszerűsíti kívánja az irodalmat és az olvasást.  

 
Átfogó cél 
 
A tudásalapú és infokommunikációs társadalom minőségi közszolgáltatást nyújtó alapintézményévé 

válva a helyi közösség szolgálata, értékteremtés és –megőrzés hatékony és gazdaságos működéssel, 

használó orientáltan. 

 
Alapvető célok 
 

- Folyamatos szolgáltatásfejlesztés 

- Olvasásnépszerűsítő programok szervezése az olvasáskultúra fejlesztése érdekében 

- Motiváló humánerőforrás menedzsment 

- Gazdálkodási hatékonyság 

 
Célok 
 
Web-alapú, elektronikus tartalomszolgáltatás továbbfejlesztése, az információhoz és a 

dokumentumokhoz való hozzáférés biztosításának növelése a demokrácia és az esélyegyenlőség 

elvének érvényesítése érdekében. 

Mobilaplikáció 

Digitalizálási tevékenység. 

A digitalizált helyismereti fotógyűjtemény további bővítése. 

Az olvasáskultúra fejlesztését célzó saját rendezvények megvalósítása, csatlakozás az országos, 

valamint a megyei kezdeményezésű programokhoz. 

Együttműködve a helyi általános iskolával rendszerszerűen visszatérő olvasásnépszerűsítő 

programok szervezése: Móra-hét, BeleLapozgató, Tatay-rejtvényfüzet sorozat, Szamárfülek 

A felnőtt korosztály részére a Nyitott Tér KKE-vel együttműködve irodalmi programsorozat 

szervezése, illetve a Répcelaki Szabadegyetem tudásmegújító programsorozatának 

megvalósításában segítségnyújtás.  

A digitális írástudást segítő tanfolyamok (alapfokú számítógép- és internet-használó, e-

ügyintéző, e-közszolgáltatások) szervezése. 

Kapcsolódás az IKSZ őszi könyvtári programsorozataihoz, illetve a megyei kezdeményezésű 

olvasást népszerűsítő programokhoz. 

A fogyatékkal élők könyvtárhasználatának segítése 

Látásfogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő munkaállomás, asztali olvasótévé 

igénybevételének népszerűsítése, a könyvtári honlap teljes körű akadálymentesítése. 

A könyvtári tevékenység és szolgáltatási kör folyamatos népszerűsítése 

Rendszeres kapcsolattartás a helyi és megyei nyomtatott sajtóval, és az elektronikus médiával. 

Tájékoztató anyagok készítése a könyvtári szolgáltatásokról, újdonságokról, programokról. 

Szükséglet és elégedettség vizsgálat 

A könyvtári szolgáltatások rendszeres minőségalapú szükséglet és elégedettség vizsgálata. 

Gazdasági erőforrások 

Pályázati források hasznosítása a fejlesztések érdekében. 

A fenntartói finanszírozás kiegészítésére szponzorok, támogatók felkutatása. 

Humánerőforrás 

Idegen nyelv ismeret erősítése. 



 
VI. Várható eredmények 
 
Rövid táv: 
A Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár szolgáltatásainak köre szélesedik, információs központi 
szerepköre erősödik. Létrejön az akadálymentesített honlap, bővül az elektronikus tartalomszolgáltató 
képesség. Mindezen szolgáltatások nyitva tartási időtől, és lakóhelytől függetlenül távoli elérhetők a 
felhasználóknak. 
A hátránnyal élők számára biztosított eszközökkel könyvtárhasználati esélyegyenlőségük megnő, és a 
könyvtárhasználók körében bővül a látásfogyatékkal élők száma. 
 
Hosszú táv: 
Az elektronikus információforrások nyújtotta lehetőségek felhasználási aránya emelkedik, az 
információkhoz való szélesebb körű hozzáférés hatékony, gyors szolgáltatást eredményez távoli 
felhasználók számára is. 
Az olvasást népszerűsítő programok hatására nő a könyvtárhasználók olvasási kedve. 
 
VII. Megvalósításhoz szükséges tényezők 
 
A könyvtár üzemeltetését és személyzeti költségeit Répcelak Város Önkormányzata biztosítja, melyet a 
könyvtár minimális, 1,7 százaléknyi saját bevétellel egészíti ki.  
A stratégiai célok következésképp csupán önerős beruházással nem valósíthatók meg, feltételezik a 
pályázati források maximális kihasználását. A szolgáltatási rendszer fenntartásánál a könyvtár számol 
azokkal a központi forrásokkal, amelyeket a jogszabályi háttér biztosít a könyvtári rendszer 
működéséhez.  
 
 
 
Répcelak, 2014. június 13. 
 
 
 
 

Csuka Éva 
könyvtárvezető 

 
 


