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I.  Beszámoló a művelődési otthon 2014. évi munkájáról 

Mozgalmas esztendő áll mögöttünk, de elmondhatjuk, hogy munkatervi vállalásaink zömét 
megvalósítottuk. Tervezett és alapfeladatainkból adódó kötelezettségeink mellett kiegészítő 
tevékenységeket is folytattunk. Sokoldalúság, a helyi közösség iránt való elkötelezettség, a 
változatos igényeknek és elvárásoknak való megfelelés jellemezte munkánkat. 

 

1.1 2014-ben két kiemelt feladatunk volt:  

Répcelaki Egészségiránytű programjainak megvalósítása 

2013 augusztusában indult a Répcelaki Egészségiránytű projekt, amely a társadalmi 
megújulást szorgalmazó európai uniós projekt támogatásából valósult meg, és kilenc 
hónapon át szolgálta városunk lakosságának egészségmegőrzését, lelki egészségének 
védelmét, és felvállalta a mozgás fontosságának népszerűsítését. A projekt során több mint 
60 km-t tettünk meg biciklivel, több mint 20 km-t gyalogoltunk. A fittnapon olyan sportokat 
is megismerhettek és kipróbálhattak, amelyeket ez idáig talán csak az interneten láthattunk, 
pl. nordic walking, hangmasszázs, táncgép. A zárórendezvényre is tartogattunk 
különlegességet, az új és világszerte egyre nagyobb népszerűségnek örvendő jumping 
bemutatását. 

A projekt során természetesen ismereteink is bővültek. Kiváló orvosok előadásain vehettünk 
részt, akik egészen friss szempontok alapján hívták fel figyelmünket egészségünk védelmének 
fontosságára, táplálkozásunk és életmódunk hangsúlyaira. Lelki egészségünk, családunk 
belső harmóniájának megteremtését a szakma egyik legkiválóbb képviselője, L. Stipkovits 
Erika segítette. Az egészséges táplálkozást szinte valamennyi tevékenységünkbe 
beillesztettük, megismerkedhetett lakosságunk a nyers konyha magyarországi nagykövetével, 
Lénárt Gittával. A mozgás fontosságát Béres Alexandra fitneszvilágbajnoktól, az egészséges 
életmód legismertebb képviselőjétől hallhatta közönségünk. 

A projekt tervezésekor minden korosztályra gondoltunk, de természetesen legnagyobb 
hangsúlyt gyermekeink egészségtudatosságának kialakítására és fejlesztésére fordítottuk. Az 
ovisok egészséghetén sok-sok játék, gyümölcssaláta készítés, meseelőadás szerepelt, a 
tavaszi szünetben interaktív játszóházba csalogattuk a gyermekeket. 

A nyitórendezvényen pontgyűjtő versenyt indítottunk, amelynek díjait a zárórendezvényen 
adtuk át a legszorgalmasabb résztvevőknek.  

Radó-emléknap szervezése 

Szentmártoni Radó Kálmán születésének 170. évfordulója adott okot arra megemlékezésre, 
amely célul tűzte ki a város rangos szülöttjének méltatását, a település felemelkedésében 
betöltött példaértékű munkájának elismerését.  

Az emlékülésen három kiváló előadó foglalta össze Radó Kálmán közéleti, gazdasági és 
egyházpolitikai szerepét, valamint a Radó család történelmi szerepvállalását. A rendezvény 
szervezését a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség is segítette, ünnepi istentisztelet és 
a Radó család síremlékének koszorúzása szerepelt még az emléknap programjában. 
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1.2 Feladatok, tevékenységek 

A.) Rendezvények szervezése 

A közművelődési alapszolgáltatások köre kiterjed az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek 
megismerésére, az ünnepek kultúrájának gondozására. Városunk az emlékezetkultúrához 
méltóan ünnepli ezeket az eseményeket, együttműködve a helyi általános iskola tanáraival és 
növendékeivel. Az augusztusi nemzeti ünnepet a helyi egyházakkal közösen tartottuk meg. 
Ehhez az alkalomhoz kapcsolódott az ökumenikus kegyeleti park átadási ünnepsége, ami a 
projekt szellemiségéhez illeszkedő, felemelő esemény volt. 

A Magyar Kultúra Napját az általános iskola új közösségi termében nagy sikerű irodalmi 
műsorral köszöntöttük. A Tánc Világnapja immár hagyományos rendezvényünk a főtéren, 
törekszünk arra, hogy népszerűbb legyen. Az Idősek Világnapja bensőséges, jó hangulatú 
összejövetel volt. 

A Nyugdíjas Klub Énekkara kezdeményezésére késő ősszel került sor hét énekkar 
részvételével arra a magas színvonalú és igényes produkciókat felvonultató kistérségi 
találkozóra, amelynek fellépői-szereplői erősítik Répcelak város jó házigazda imázsát. 

Komplex rendezvényünk a Répcelaki Fesztivál, amely ötvözi a műsoros, közösségi, 
népművészeti, szórakoztató és művészeti események tipológiáját. Bemutatja a magaskultúra 
egy-egy szeletét, teret ad a néphagyományok megismerésének, alkotási folyamatok 
bemutatásának, a nézők és a hallgatóság bevonásának. Ugyanakkor változatos, 
szórakoztatató, rekreációt segítő programokat is kínál.  A fesztivál szervezéséhez és 
lebonyolításához van legnagyobb szükség a helyi közösség aktivitására, összefogására. Egy-
egy részterületen közreműködött a város szinte valamennyi civil szervezete, és nagy segítség 
volt a középiskolások önkéntes munkája is. A 2014. évi Répcelaki Fesztiválon új elem volt a 
helyi művészeti iskolások bemutatkozása, bővült a gasztronómiai kínálat. Az előző 
esztendőben már kipróbált „kisszínpad” elnyerte az ifjabb korosztály tetszését. 

Szórakoztató rendezvényeink – Szent Iván éj, családi nap, főtéri zenés esték – 
beágyazottsága, látogatottsági mutatója sajnos nem kedvező. Városunk lakóinak újdonsággal 
szolgáltunk a főtéri szilveszterrel, amely a vártnál kisebb közönséget, de nagyon pozitív 
visszhangot eredményezett. 

A karácsonyi ünnepkör főtéri hagyományát 2014-ben a helyi egyházakkal együttműködve 
alapoztuk meg, az idei gyertyagyújtáson szépszámú érdeklődő vett részt. Az alkalomhoz az 
önkormányzat karácsonyi ajándéka, egy színházi előadás is kapcsolódott, a lakosság körében 
hatalmas sikerrel. A civil szervezetek közös főtéri karácsonyváró estje ismét az egyik 
legnépszerűbb program volt. 

Nem tartozik intézményünk rendezvényeinek körébe, de a házasságkötések tárgyi feltételeit 
megteremtjük, és a ceremónia lebonyolításában közreműködünk. 
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B.) Kiállítások rendezése 

A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, 
meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. 

Állandó kiállításunk a helytörténeti gyűjtemény, ahol városunk története szempontjából 
értékes és érdekes, írott és tárgyi emlékeket mutatunk be. Nyitva tartása alkalmakhoz és 
előzetes egyeztetéshez kötődő. Rendszeres látogatói általános iskolásaink, főleg a 
honismeret tantárgy keretében, és a szakrális turizmus résztvevői. A látogatók kérése és 
igénye alapján végzünk tárlatvezetést és állítunk össze múzeumi tanórákat. 

Időszaki, műtárgy kiállításaink a Répce Galériában a Nyitott Tér Egyesület programja alapján 
zajlanak. A tárlatok tematikájának összeállításakor törekszünk a képzőművészet valamennyi 
szegmensének (képző-, ipar-, népművészeti, fotó) értékeinek bemutatására. 

A Répce Expó eladásra szánt tárgyak bemutatása, célja, hogy az áruk vételi szándékát növelje, 
és a termék hasznosságát szóbeli méltatással, gyakorlati bemutatóval felértékelje. Az expót 
próbáltuk tematikus kiállítássá fejleszteni, középpontba az egészségmegőrzést szolgáló 
termékeket helyezni.  

Hobbi kiállításnak két alkalommal adtunk otthont, foltvarró szakkörünk mutatkozott be ismét 
nagy sikerrel. A Répcelakért Egyesület fotókiállításának létrehozásában segítő szerepet 
vállaltunk.  

A Laki Kalinkóhoz kapcsolódó kézműves vásárt és bemutatót megszerveztük, az idei Márton-
napi vásár előkészületi munkáiban nem vettünk részt. 

C. Művelődő közösségek szervezése 

Művelődő közösség érdeklődési kör és társas tevékenység szerint elkülönülő lakossági 
csoport, és rendszeresen, állandó helyen működik. Intézményünk infrastruktúrájának 
rendelkezésére bocsátásával és tevékenységük animálásával segíti a közösség létrejöttét, 
működését, a művészeti csoportok munkája eredményének közönség előtti bemutatását.  

Klubjaink közül továbbra is kiemelkedő aktivitás és produktivitás jellemző a nyugdíjas klubra. 
Nagyon jól működő társas közösség, amely összejöveteleit ismeretszerzésnek és 
szórakozásnak szenteli. Programjaikat öntevékenyen, tagjaik lelkes közreműködésével 
valósítják meg. Taglétszámuk folyamatosan gyarapodik. 

Új csoportunk a Baba-mama klub, két ifjú édesanya hatalmas lelkesedéssel és energiával 
kéthetente várja az apróságokat és szüleiket közös foglalkozásokra, tapasztalat- és 
ismeretszerzésre. Ugyancsak ezt a korosztályt céloztuk meg a nagyon színvonalas Ringató 
foglalkozásokkal, de érdeklődés hiányában feladtuk a próbálkozást. 

A filmklub havonta egy alkalommal várja a filmek szerelmeseit, 20-25 fő a stabil látogató 
közönség. A klub vezetője a filmművészet palettájáról kiváló és változatos alkotásokat mutat 
be a répcelaki érdeklődőknek. Ifjúsági klubunk működése ebben az esztendőben 
harmonikusnak mondható, köszönhető ez a klubvezető kiegyensúlyozott személyének. 
Kötetlen formában, a nyitva tartási periódusokban várja a fiatalokat. 
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Sakkszakkörünk kitartóan tevékenykedik, eszközeiket sakkórákkal bővítettük. Sajnos többen 
lemorzsolódtak, de a jelenlegi felállásban is szép eredményt értek el egy területi versenyen. 

Alkotó művelődési közösségeink tagsága a legstabilabb. Foglalkozásaikat megbízási díjas 
vezető irányításával tartják. A közös ismeretelsajátítási és alkotási folyamat eredményét 
rendszerint közönségnek is bemutatják. A foltvarrók tagsága folyamatosan bővül, az ősz 
folyamán nagy érdeklődés kísérte tanfolyamukat. A szövőszakkört felnőttek, a fazekast 
gyermekek kedvelik és lelkesen járnak a foglalkozásokra. A képzőművész kör is szorgalmasan 
dolgozik. Amatőr művészeti csoportjaink közül legtöbb bemutatkozási lehetősége a 
Nyugdíjas Klub Énekkarának volt, ezen a területen is a nyugdíjas korosztály mutatja a 
legnagyobb aktivitást. 

D.) Ismeretterjesztés 

Célja a társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet 
értékeit a közönség számára közérthetően, érthetően, érdeklődést felkeltően hozzáférhetővé 
tenni. Klasszikus formája és módszere az előadás, amely intézményünkben zömében a 
Répcelaki Szabadegyetem sorozatban realizálódik. De természetesen vannak az általános 
műveltség gyarapítását szolgáló előadások a nyugdíjas klubban is, amelyek nyitottak a város 
lakossága felé. 

Alkalmazott tudományi és gyakorlati ismereteket mélyítő előadásaink is voltak, zömében az 
egészségiránytű keretében. Néhány előadás speciális területekről is volt, amelyek kisszámú 
érdeklődőt vonzottak. (Az ismeretszerzési formákat nehéz egyes programokból kiemelni, 
hiszen a nyári táborunkban is volt egy természettudományi és egy művészeti előadás a 
gyermekek részére; a Baba-mama klubban is zajlanak ezek a formák.)  

E.) Szabadidős és sportrendezvények szervezése 

2014-ben szabadidő sportrendezvényünket beépítettük az egészségiránytű eseményeibe. 
Üzemeltettük a műfüves labdarúgó pályát és a  téli szünidőben a korcsolyapályát. 

A tanév időszakában aerobic, zumba, kétféle jóga, hip-hop táncórák és gerinctorna 
látogatható intézményünkben. 

F.) Képzés, tanfolyamok, vetélkedők 

A helyi gazdakörrel és egy győri felnőttképző szervezettel karöltve aranykalászos gazda-
képzést bonyolítottunk le. A téli-tavaszi időszakban intézményünkben zajlott a 
közfoglalkoztatottak képzése is. 

Két nyelvtanfolyami csoport indult ősszel, német és angol nyelvből. A gyermek angolt sajnos 
–nyelvtanárhiány miatt – nem tudtuk kínálatunkba illeszteni. 

Munkatervünkben nem szerepelt, de a Répcelak története III. kötet megjelenése apropóján 
kétfordulós helytörténeti vetélkedőt állítottunk össze és bonyolítottunk le. Az „Ismerem a 
városom?”című vetélkedő első fordulójában 14 csapat mérte össze tudását, amelyből az első 
öt került a döntőbe. 
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G.) Tábor 

Kéthetes volt nyári Alkot-Lak táborunk, amelynek hagyományos szerkezetét igyekeztünk több 
mozgással, sporttal és szabadtéri játékkal megújítani. A kézműves foglalkozások mellett 
kirándultunk a Répce-partra, és a büki kalandparkba. A turnusonként több mint harminc 
gyermek szakszerű felügyeletét önkéntesek munkája nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. 

H.) Információs tevékenység 

Lakossági szolgáltatásokat az alábbi körben végzünk: irodai szolgáltatások, helyiségek és 
eszközök bérbeadása. Az irodai szolgáltatások területén - fénymásolás, szkennelés, faxolás 
mellett - a lakosság sokféle kéréssel és igénnyel fordul hozzánk, amelyek megoldásában 
próbálunk segíteni. 

Színházlátogatást, kirándulásokat szervezünk, és természetesen ezekre az alkalmakra 
elkísérjük a csoportokat.  

Intézményünk reklámfelületeinek gondozásán, információs anyagaink elkészítésén túl 
felelősek vagyunk a Répcelaki Hírmondó terjesztéséért, és a városi honlap aktualizálásáért. 

 

1.3  Személyi feltételek 

2014-ban a művelődési otthon szakember-állományában nem történt személyi változás.  

Szeptember 1-jétől – a II. kulturális közfoglalkoztatott program keretében - 1 fő kulturális 
közfoglalkoztatottal bővült humánerőforrásunk, akinek munkája nagy segítség a mindennapi 
feladatok ellátásában. 

 

1.4  Tárgyi, költségvetési feltételek 

A Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár gazdálkodása 2014-ben stabilnak mondható, a 
beszámolók az elfogadott költségvetés mutatóinak következetes betartását mutatják. 
Pénzmaradvány is jelentkezik, ennek zöme az energián, és a 2015-re átcsúszó karbantartási 
munkák előirányzatából adódik. 

Az év legjelentősebb fejlesztése intézményünkben a fűtésrendszer korszerűsítése, a huszonöt 
éves kazánok cseréje, amit a város önkormányzata finanszírozott. Az ősz folyamán épületünk 
födémén palacserék és bádogozási munkák történtek. Ugyancsak városi büdzséből készült el 
a főtér parkjába az öntözőrendszer. 

2014. év folyamán – előre nem tervezett, rendkívüli bevételek keletkeztek. ( A téli 
közfoglalkoztatási képzés és a gazdaképzés terembérleti, valamint a gyermekjóléti szolgálat 
két évre visszamenő helyiségbérleti díjai.) Bevételünkből fűnyíró traktort tudtunk vásárolni. 
Felhalmozási keretünkből, érdekeltségnövelő támogatásból és az önkormányzat nyelvtanulást 
ösztönző alapjából több eszközzel, felszereléssel gazdagodtunk: fehér tábla, vetítő vászon, 
konyhai felszerelések. 
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II. Munkaterv 2015. 

2.1 Kiemelt feladatok 

Répcelak természeti és kulturális értékeinek népszerűsítése 

Tisztelet Szentmártoni Radó Kálmánnak – kultuszteremtés 

Felelős: Szórádi Enikő 

Határidő: december 31. 

 

2.2 Feladatok, tevékenységek 

A.) Információs tevékenység 

 
• Színházlátogatások, kirándulások szervezése 
• Múzeumi tárlatvezetés 
• Kiadvány Radó Kálmánról 
• www.repcelak.hu honlap frissítése, aktualizálása 
• Intézményi honlap, műsorfüzet, szórólap, plakát 

 
Felelős: Kovács Diána 
Határidő: december 31. 

 
B.) Ismeretterjesztés 

Ismeretterjesztő programok, sorozatok, konferenciák szervezése 
 

• Répcelaki Szabadegyetem sorozat 
• Répcelaki Egészségiránytű programjai 
• Civil szervezetek ismeretterjesztő programjainak segítése 
• Helytörténeti konferencia 

 
Felelős: Kovács Diána 
Határidő: december 31. 

 
C.) Képzés 

Vetélkedők, tanfolyamok, bemutatók 
 

• Angol és német nyelvtanfolyamok  
• Múzeumi tanórák 
• Szakmai továbbképzések 
• KRESZ tanfolyamok 

 
Felelős: Kovács Diána 
Határidő: december 31. 
 
 
D.) Kiállítás rendezése 
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• Alkotó művészeti csoportjaink tárlata 
• Márton-napi vásár 

 
Felelős: Szórádi Enikő 
Határidő: december 31. 

 
E.) Művelődő közösségek tevékenysége 

Klubok, szakkörök működtetése és segítése a lakosság igényei szerint, programjaik 
szervezése 

 
• Filmklub 
• Ifjúsági klub 
• Sakkszakkör 
• Nyugdíjas klub 
• Baba-mama klub 

 
 

Alkotó művészeti csoportok működtetése, munkájuk szakmai segítése 

 
• Nyugdíjas klub énekkara 
• Gyöngy kórus 
• Foltvarró szakkör 
• Szövő szakkör 
• Fazekas szakkör 
• Képzőművész kör 

 
Felelős: Kovács Diána 
Határidő: december 31. 

 
 

F.) Rendezvények szervezése 

Nemzeti ünnepeink, városunk kiemelkedő eseményeinek megünneplése 
 

• Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
• Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
• Az államalapítás, Szent István napja alkalmából szervezett ünnepségek 
• A magyar kultúra napja, a költészet napja köszöntése 

• Adventi gyertyagyújtás, karácsonyi ünnepség 

 

Gyermek és felnőtt előadások, műsoros rendezvények szervezése, jeles alkalmakhoz 
kötődve 

• A tánc világnapja 
• Répcelaki Fesztivál 
• Szent Iván éj 
• Zenés főtéri esték 
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• Családi nap 
• Idősek világnapja 
• Bábelőadás 

 
Felelős: Szórádi Enikő 
Határidő: december 31. 
 

 

G.) Tábor 

• Alkot-Lak nyári tábor gyermekeknek 
• Szünidei kézműves táborok 

 
Felelős: Kovács Diána 
Határidő: december 31. 
 

 

H.) Származtatott alapszolgáltatások 

 
• Meghívók, szórólapok, plakátok készítése 
• Lakossági szolgáltatások: irodai szolgáltatások, helyiségek és eszközök 

bérbeadása 
• Zsibvásár 

 
Felelős: Kovács Diána 
Határidő: december 31. 

 
 

 

Répcelak, 2015. január 19. 

 

                                                                                Szórádi Enikő 

                                                                                igazgató 
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III. Beszámoló a könyvtár 2014. évi munkájáról, jellemző tevékenységeiről 
 

3.1 Tárgyi, működési feltételek 
 

Intézményegységünk 2014-ben 13.869 e Ft-ból gazdálkodhatott. Év közben gazdaságosan 
és ésszerűen igyekeztünk sáfárkodni az önkormányzat közkönyvtári célokra biztosított 
keretéből. Az együttműködési és pályázati lehetőségeket is maximálisan próbáltuk kihasználni.  
Az Októberi Könyvtári Napok programsorozatának megvalósításához a Berzsenyi Dániel 
Könyvtár pályázatához társulva 65 e Ft értékű NKA támogatás érkezett. Nagyobb léptékű 
pályázati lehetőségünk ugyan nem volt, de a Márai-program IV. meghívásos pályázatán 
gyűjteményfejlesztésre 120 e, az NKA könyvtár-támogatási programja keretében pedig 200 
e Ft értékű támogatást kaptunk. 
 

A Vas megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) részeként Répcelak mikrotérsé-
gének könyvtárait programközvetítéssel, térségközpontú rendezvények megvalósításával, 
programkoordinátorként segítettük. 
 

Szolgáltatási díjbevételeink nagysága 231.015 Ft volt. Ezen belül az internethasználat 
bevétele az előző évinek közel a felére (27 860 Ft; -45,4 %) csökkent. 
 

ITK eszközeink közül a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzésre is 
felhasználható 30 %-ából az informatikai övezet egyik számítógépét lecseréltük. A 2013. évi 
szakfelügyeleti utóvizsgálat feljegyzése nyomán pedig újabb bútorzat csere történt. A 
huszonöt fatámlás, kárpitozott székből tizenkettő a földszinti olvasói munkaasztalok mellé, a 
többi pedig a tetőtérbe került, rendezvények alkalmával lesznek használatosak. Végül 
karácsonyi ajándékként a gyermekkönyvtári övezet három nagyméretű babzsákkal 
színesedett. 
 

3.2 Állománygyarapítás, feldolgozás 
 

A gyűjtemény nagysága 2014. december 31-én 20.408 db volt, 23.531.425,- Ft értékben. 
Az éves gyarapodás mértéke minden korábbi évnél nagyobb mérvű volt: 725 dokumentum 
(656 db könyv, 1 db bekötött folyóirat, 5 db hangkazetta, 63 db DVD) összesen 1.896.118,- 
Ft értékben.  
A gyarapodás közel felét, az ajándékkönyvek adták: 304 db 690.977,-Ft értékben. Nem 
csak a bevezetőben említett NKA (85 db) és a Márai IV (55 db) féle művek, hanem a Márai-
program III (109 db) ajándék könyvei is ebben az évben kerültek beleltározásra. 
A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 430 e Ft-jából a 2013-as év gyűjtemény-
fejlesztéseinek arányában Répcelakot 410 650,- Ft illette meg. Ez az összeg további 105 
kötet vásárlására volt elegendő.  
Az év során 824 db könyvet selejteztünk 273.709,30 Ft értékben. 
 

3.3 Olvasószolgálat 
 

Éves szinten 240 nap álltunk a könyvtárat használók rendelkezésére. A 2014-ben 
regisztráltak száma  453 fő (ebből 120 fő 14 éven aluli gyermek). A könyvtárlátogatók 
száma 11.491,  ebből 14 éven aluli 3.660 fő. Naponta átlagosan 48 fő látogatónk volt.  
 

3.3.1 A hagyományos könyvtári szolgáltatásokat 3.529-en (ebből 976 gyermek) vették 
igénybe: 

• a kölcsönzött dokumentumok száma: 14.809 db (könyv, folyóirat, vagy DVD),  
(gyermek ebből 3.203 db-ot) 

• a helybenhasználat mértéke: 14.552 db, (ebből gyermek 5.041 db), 
• könyvtárközi kölcsönzés során olvasóinknak más könyvtáraktól 81 féle kérését 

teljesítettük. 
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3.3.2 A nem hagyományos szolgáltatásokat igénybevevők közül 
• az internetezők száma 1.168 fő volt, (ebből 546 gyermek) 
• a távhasználat mértéke (telefon, internetes katalógus, intézményi honlap) 28.200 

alkalom, ami nagyjából azonos igénybevételt mutat az előző évivel. 
 

A regisztrált/beírt olvasóknál kisebb mérvű növekedést mutatnak a számok (+2%).  A 
könyvtárhasználat intenzitása viszont összességében az előző évhez képest némileg 
visszaesett, ezen belül a l4 éven aluliaké szerencsére kevésbé (-1,2%.)  A kölcsönzők 
(+15,8%) és a kölcsönzött művek száma (+7,8 %) magasabb az előző évhez képest. Külön 
öröm, hogy a 14 éven aluliak kölcsönzési intenzitása nagyobb mértékben növekedett 
(+27,3%). Az internethasználat gyakorisága nagyjából megegyezett az előző évivel.   
A könyvtárközi kölcsönzésben meghozatott művek száma (+20,7%), az Országos 
Dokumentum-ellátási rendszer mellett ehhez változatlanul a Vasi Könyvtári Portál 
szolgáltatásait részesítettük előnyben.  
 

Minden egyes nyilvánosan használható számítógépet kiskorúak védelmét szolgáló szűrőszoft-
verrel láttunk el. Az internet tartalomszűrését felnőtt használó esetében az adott számítógépen 
a használat időtartama idejére kikapcsoltuk.  
 

3.3.3 Digitális írástudás segítése 
 

Segítettük a „Tudásod a jövőd!” című Idegennyelvi és informatikai kompetenciákat fejlesztő 
TÁMOP projektet, egy informatikai képzés megvalósítását helyszín, ügyelet, eszközök 
biztosításával, a képzésben résztvevők mentorálásával. A kilencven órás számítástechnikai 
képzést 12 fő végezte el.   
 

3.3.4 Közösségi szolgáltatások 
 

Továbbra is jelentős szerepet vállaltunk a Répcelaki Hírmondó összeállításában/szer-
kesztésében. A kisváros honlapjának www.repcelak.hu tartalmi frissítését pedig a fenntartó 
írásban rögzített elvárásai szerint végeztük.   
 

Intézményi honlapunkat http://mok.repcelak.hu rendszeresen frissítettük. A honlap Tudástár 
menüpontját jelentős mértékben bővítettük. Helytörténeti tartalmakat töltöttünk fel, illetve 
könyvtártörténeti  írósok/adalékok kerültek  közzétételre. Honlapunk mellett facebook olda-
lunkon is folyamatos tájékoztatást adtunk programjainkról. 
 

3.3.5 Rendezvények, foglalkozások 
 

2014-ben 82 féle programot valósítottunk meg, ami 1.681 fővel növelte a látogatók számát. 
A Tudásdepó-Expressz Európai Uniós pályázat fenntartási időszakának harmadik évét zártuk.   
 

• A TÁMOP-os programok közül a Móra-hét megvalósulásában a személyes 
támogatáson túl a Vas Megyei KSZR közreműködésével a jutalmazásban segítettünk. 
Az általános iskolával kötött Partneri megállapodás kihelyezett programja 111 főt 
mozgatott meg. 

• Augusztus havi, kötelező olvasmányok feldolgozását segítő két hetes Szamárfülek 
programsorozat megvalósítása saját költségvetésből, Szabadosné Molnár Melinda  
segítségével történt. 2014-ben a répcelakiak mellett Bögöt, Budapest, Csánig, 
Hegyfalu, Nick, Kenyeri, Uraiújfalu, Répceszemere, Vámoscsalád, Vasegerszeg 
településekről is érkeztek diákok, összesen 62-en. 

• Az ajánlott olvasmányokat kínáló Belelapozgató Móra Ferenc munkásságához kötődött, 
az év utolsó hónapjaiban havonta egy-egy alkalommal. Az író születésének 135., 
halálának 80. évében a Kincskereső kisködmön történetei közül került néhány 
feldolgozásra. Hogyan tanultam meg olvasni?, a Csontos Szigfrid, Az ezüstköröm, és 
Az égbelátó. A programokat összesen 56-an látogatták. A Belelapogzató 
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megvalósítása a Vas Megyei KSZR közreműködésével,  Mészáros Imréné segítségével  
történt. Mindkét pedagógus szakmai munkáját ezúton is köszönjük!  

• Az irodalmi munkásságával településünkhöz is kötődő Tatay Sándort bemutató 
negyedik rejtvény -önéletrajzi trilógiájából- a Lődörgések korát dolgozta fel a már 
megszokott, szövegmagyarázatos, illusztrált formában. Helyes megfejtői könyvjutalom-
ban részesültek. 

 

Az Októberi Könyvtári Napok 2014 programsorozatában a 14 év alattiakat, illetve a fiatal 
felnőtteket sikerült elsősorban megszólítanunk. Olvasó stafétákon hozták és vitték a meséket a 
Százszorszép Óvoda ovis csoportjai. A mesés együttlétekben az óvónők partnereink voltak.  

Répcelak múltjában játékosan mélyedtek el az érdeklődő gyerekek fotók, térkép és 
érdekes feladatok segítségével, a Móra iskola pedagógusa, Mészáros Imréné irányításával.  

Répcelakon a babaolvasók a korábbi években mindig sikeresek voltak. Így történt ez 
most is. Dallos Krisztina óvónő boldogságvására a könyvtári hét emlékezetes, üdítő színfoltjá-
vá vált.  Már a hívogató vásári kép is magáért beszélt: almát, körtét, diót, mogyorót, mézes-
kalácsot kínált Takács Márta védőnő segítségével. Mondókáztak, verseltek, énekeltek babák 
és mamák, nagyobbacska gyerekek. Végül vásárfiát is kaptak a vásározók. Az első boldog-
ságvásár nagyon jól sikerült.   

A Vers-és prózakedvelők társasága tagjai Olvasási lánc programja új résztvevőket 
hozott, a kedvenc történetek, versek válogatás nélküli hangos nonstop felolvasása pedig 
érdekes szöveg-kavalkádot eredményezett.   

Végül a Könyves vasárnap az Írópalánták jóvoltából a Megosztott örömök témája  
köré szerveződött, és örülhettünk annak, hogy a gyerekek ismét sokfélét alkottak. 2014-ben 
hét könyvecske jött létre nyolc gyermekíró ötlete nyomán.  

Ezen a héten újra igyekeztünk megmutatni, hogy milyen sokféle lehetőség rejlik a 
könyvtári találkozásokban. A rendezvénysorozat 196 fő látogatót vonzott.  
 

Meseláda foglalkozásokra általában havi egy alkalommal, péntekenként került sor. A Dallos 
Kriszti vezette programokat, a változatos mesefeldolgozásokat a gyerekek mellett a szüleik is 
élvezték. Rendszeres látogatottsága 15-25 fő között mozgott. Megvalósítása során néhány 
alkalommal közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákot is fogadtunk. A tetőtéri 
Mesekuckó alkalmanként filmvetítések színhelye is volt.  
 

A Verskedvelők társasága nagyjából havi rendszerességű összejöveteleire 8-13 fő közötti 
létszám verbuválódott. Az aktuális kedvencek bemutatása, a felolvasások és a köztes 
beszélgetések érdekes, tartalmas alkalmakat eredményeztek.  
 

A Répcelaki Szabadegyetem előadásainak túlnyomó része a könyvtárban valósult meg. A  
Nyitott Tér KKE új sorozatát, az Irodalmunk gyöngyszemei címet viselő, évi négy alkalomból 
álló programsorozat megvalósításához viszont már a Vas Megyei KSZR segítségével anyagi 
támogatást is tudtunk nyújtani.   
 

3.4 Mikrotérségi feladatok - szolgáltatásközvetítéssel 
 

Saját tulajdonú gyűjteményeik fejlesztésére az év során költségvetéseikből Csánig és Nick 
települései 40-40 e Ft-ot utaltak át. Előző évi gyarapításaik arányában pedig további, 
összesen 19.350,-Ft nagyságrendű könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból is részesültek.   
A mikrotérség településeinek –Csánig, Nick, Uraiújfalu és Vámoscsalád– saját tulajdonú 
gyűjteménye 2014. december 31-én összesen 9.976 db volt. Az év során Csánig és Nick 56 
db könyvvel gyarapodott. Ebből 39 saját költségvetésből, 9 és 4 db könyvtári érdekeltség-
növelő támogatásból vásárolt. 
 

A mozgókönyvtári 2.550 db-os, (2.274 db könyv és 276 db DVD-ből álló) 6.092.386,-Ft 
értékű gyűjteményrész továbbra is a városi könyvtár nyilvántartásában szerepel a 
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településeken maradó kihelyezett állományként. Cseréje és gondozása a városi könyvtár 
feladata, kapcsolódott a Berzsenyi Könyvtár kiszállási ütemtervéhez.  
 

A Vas Megyei KSZR részeként programkoordinátorként segítettük még a Berzsenyi Dániel 
Könyvtár által működtetett Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységét 
a mikrotérségében, továbbá részt vettünk/segítettünk Nick állományellenőrzésében is.  
 

3.5 Tevékenységmutatók 

2013 2014

224 420,00 Ft          231 015,- Ft

51 000,00 Ft            27 860,- Ft
224 420,00 Ft          231 015,- Ft

65 000,00 Ft            304 950,- FtPályázatok, támogatások

összesen:

1. Bevételek

szolgáltatási díjbevételek

(ebből internet bevétel)

 

eredeti költségvetésből 316 915 125,00 Ft

Érdekeltségnövelő támogatásból 105 290 016,00 Ft        

Ajándék 304 690 977,00 Ft        

összesen 725 1 896 118,00 Ft

2. Gyűjteményfejlesztés, éves gyarapodás (db) Répcelak 2014

 

3. Mikrotérség – gyűjteményfejlesztés településenként 

település feltöltés (db)
saját érdekeltségnövelő saját mozgó összesen csere

Csánig 20 9 1946 656 2602 20
Nick 19 8 1873 634 2507 7
Uraiújfalu 0 3839 674 4513 17

Vámoscsalád 0 2318 586 2904 16
összesen 39 17 9976 2550 12526 60

állomány (db)gyűjteményfejlesztés (db)

 

4. Olvasószolgálati mutatók 

Regisztrált olvasók (fő) 2013 2014 eltérés

összes 452 453 + 2 %
ebből 14 éven aluli 108 120 + 11 %  

5. Könyvtárhasználati mutatók 2013 2014 eltérés 

Könyvtárhasználó (fő) 12628 11491 - 9 % 

(ebből 14 éven aluli) 3703 3660 - 1,2 % 

Kölcsönzők száma (fő) 3047 3529 + 15,8 % 

(ebből 14 éven aluli) 762 976 + 28 % 

Kölcsönzött dokumentumok száma (db) 13738 14809 + 7,8 % 

(ebből 14 éven aluli) 2516 3203 + 27,3 % 

Helybenhasználat (db) 14171 14552 + 2,7 % 

(ebből 14 éven aluli) 5041 5041 = 

Könyvtárközi kölcsönzés (db) 66 81 +22,7 % 

Internethasználati alkalmak száma 1155 1168 + 1,1 

Rendezvények száma  90 82 - 9 % 

Távhasználat  28538 28200 - 1,2 % 
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IV. Könyvtári munkaterv 2015. 
 
 

A répcelaki könyvtár egy kisváros, és annak mikrotérségében igyekszik használói  összetett 
igényeinek eleget tenni azzal a szándékkal, hogy hatáskörét az ellátandó lakosság körében 
folyamatosan bővítse.  
Nyilvános könyvtárként a folyamatosan változó társadalmi, gazdasági és kulturális 
környezethez igazodva próbálja továbbra is a hagyományos kölcsönkönyvtári és informatikai 
háttérrel működő szolgáltatások kínálatát egyenrangúan, együttesen biztosítani. 
 

A könyvtár szolgáltatáskínálatának fenntartása és fejlesztése érdekében – az önkormányzati 
finanszírozás célirányos felhasználása mellett – továbbra is igyekszünk minden olyan 
lehetőséget megragadni (pályázatok, együttműködések, tapasztalatcserék más 
könyvtárakkal, civil szervezetekkel összefogás), melyek a működés színvonalának 
fenntartásában segítenek. 
 

4.1 Kiemelt feladatok 
 

A fiatal korosztályokat megszólító, a szövegértést segítő olvasásnépszerűsítő programok 
gyakorlatának további folytatása, nem csak az uniós pályázat – TÁMOP-3.2.4-08/01-2009-
0031 – fenntartási időszakának kötelezettségeként. 
 

A könyvtári feladatrendszer- és szolgáltatáskínálat minőségirányítással kapcsolatos dokumen-
tumainak létrehozása,  összeállítása. 
 

4.2  Feladatok részletesen 
 

Olvasáskultúra fejlesztését célzó programok: 
 

• Szakmai közreműködés a Móra hét programsorozatában, illetve az iskola névadós 
jubileumához kapcsolódva  

o Móra-hét  
o Felelős: Csuka Éva 
o Határidő: a tavaszi szünet körül, az iskola munkatervéhez kötődően 
o Megvalósítása: az iskola anyagi lehetőségei szerint, díjazásának segítése 

térségközpontú rendezvényként KSZR segítséggel 
 

o Répce-menti irodalmi parti – Felolvasóest Móra Ferenc és szegedi kortársai 
műveiből (Bevezeti Dr. Bokányi Péter irodalomtörténész)  

o Felelős Boros András 
o Határidő: szeptember, és december hónapokban, két alkalommal 
o Megvalósítása: térségközpontú rendezvényként KSZR segítséggel 

 
o Bábos Móra napok kisiskolásoknak 
o Felelős: Boros András  
o Határidő: szeptember és december hónapokban, két alkalommal 
o Megvalósítása: az éves költségvetésből 

 
o Móra kiállítás (10 molinó tabló) fogadás Kiskunfélegyházáról  
o Felelős: Boros András 
o Határidő: az iskola munkatervéhez kötődően 
o Megvalósítása: az éves költségvetésből 
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• Könyvhódító – a Vas megyei olvasásnépszerűsítő programsorozatban való részvétel, 
répcelaki csapat/csapatok indítása, helyi szintű menedzselése/felkészítése  

o Felelős: Csuka Éva 
o Határidő: a verseny kiírását követően, annak ideje alatt, folyamatosan  
o Megvalósítása: az éves költségvetésből 

 

• Szamárfülek – kötelező olvasmányok elsajátítását segítő programok augusztus hónap 
első két hetében Répcelakon és a mikrotérség településein is meghirdetve 

o Felelős: Csuka Éva 
o Határidő: augusztus két hetében, 4-16. között 
o Megvalósítása: az éves költségvetésből  

• Belelapozgató az ajánlott olvasmányokba 
o Felelős: Boros András 
o Határidő: szeptember-december hónapokban, egy-egy alkalommal  
o Megvalósítása: térségközpontú rendezvényként 

 

• Az ötödik Tatay-rejtvényfüzet összeállítása 
o Felelős: Boros András 
o Határidő: szeptember 30. 
o Megvalósítása: az éves költségvetésből  

 

• Meseláda – nagyjából havi rendszerességgel kisgyermekek részére 
o Felelős: Boros András 
o Határidő: évi 10 alkalom, minden hónap utolsó pénteki napja 
o Megvalósítása: az éves költségvetésből 

 

• Verskedvelők társasága önszerveződő csoport munkájának segítése 
o Felelős: Csuka Éva 
o Határidő: nagyjából havonta, igény szerint 
o Megvalósítása: az éves költségvetésből  

 

• Októberi Könyvtári Napok programsorozat összeállítása, megvalósítása 
o Felelős: Csuka Éva, Boros András 
o Határidő: NKA pályázati kiírást követően a Vas megyei nyilvános könyvtári 

hálózat összefogásának részeként 
o Megvalósítása: kedvező elbírálás esetén  
 

• Az Irodalmunk gyöngyszemei sorozat megvalósításának segítése  
o Felelős: a kapcsolattartásért Boros András 
o Határidő: negyedévente a Nyitott Tér KKE programtervéhez igazodva  
o Megvalósítása: a Nyitott Tér KKE anyagi lehetőségei, valamint térségközpontú 

rendezvényként a KSZR lehetőségei szerint 
 

• A gyermekek olvasáskultúrájának fejlesztését célzó programok körének bővítése: 
     Könyvbúvár – azaz napközisek a könyvtárban  

o Felelős: Csuka Éva 
o Határidő: május 30. 
o Megvalósítása: az éves költségvetésből 

 
 
 
 
 
 



 
 

17 
 

Digitális írástudás segítése, web alapú szolgáltatásfejlesztés: 
 

• A könyvtári/intézményi facebook oldal tartalmának folyamatos bővítése/cseréje, 
illetve a települési honlap www.repcelak.hu könyvtárat írásos megállapodásban érintő 
menüpontjainak frissítése 

o Felelős: Boros András 
o Határidő: a napi munka során folyamatosan 

• Az interaktív könyvtári/intézményi portál http://mok.repcelak.hu tartalmának 
folyamatos bővítése/cseréje  

o Felelős: szakmai tartalom Csuka Éva; Programkínálat, Galéria menüpontok: 
Boros András 

o Határidő: a napi munka során, folyamatosan 
• Az online katalógus, ill. a Fotókereső szolgáltatás használatának segítése  

o Felelős: Csuka Éva és Boros András 
o Határidő: a napi munka során folyamatosan 

• A helytörténeti képanyag feldolgozásának folytatása, a távoli elérésű internetes 
helyismereti tudástartalmak körének további bővítése (digitalizálás, feltárás). 

o Felelős: Boros András 
o Határidő: folyamatosan  

 

Térségi szolgáltatások körében: 
• A Vas Megyei Könyvtári Szolgáltató Rendszeren belül programkoordinátorként 
szolgáltatásközvetítés mikrotérségünk négy települése könyvtári szolgáltató helye 
vonatkozásában, mindenkori igény és szükséglet szerint.  

o Felelős: Boros András 
o Határidő: mindenkori megállapodás szerint  

 

Közösségi szolgáltatások: 
• A Répcelaki Hírmondó szerkesztési munkálataiban való segítségnyújtás. 

o Felelős: Boros András és Csuka Éva 
o Határidő: negyedévente 

 

További hagyományos feladatok: 
• Gyűjteményfejlesztés a költségvetési számok tükrében, figyelembe véve a kivonásra szánt, de továbbra 

is szükséges művek új kiadásokkal való pótlását is. 
• Az állomány több évtizedes használatnak kitett köteteinek, a tartalmilag elavult 

kötetek nagyobb mértékű kivonása (~500-600 db). 

 
Valamint a könyvtári munkafolyamatok mindennapos, havi, negyedéves, éves rendszerességű, 
több szempontú nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségei; a nem hagyományos 
munkafolyamatok folyamatos monitoringja; szolgáltatási helyzetelemzések végzése; a 
mindenkori fenntartónak készített éves beszámolók, elszámolások, statisztikák, valamint a 
költségvetés elkészítése.  
 
 

Répcelak, 2015. január 15 
 
 

Csuka Éva 
könyvtárvezető 


