Beszámoló
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről
2016 szeptember – 2017 augusztus között

Tisztelt Képviselő Testület!
Szeretném bemutatni a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Házban folyó munkát 2016
októberétől ez év szeptemberéig.

Pályázatok:


TIOP-1.2.3-11/1-2012 jelű Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése - „Tudásdepó Expressz” pályázat fenntartási időszakban tart.



A TÁMOP-3.2.3/09/2 Építő közösségek - Közművelődési intézmények az egész
életen át tartó tanulásért. A közművelődés a nem formális és informális tanulás
szolgálatában című pályázat fenntartási időszaka 2017. augusztus 31-el véget ért.



A 2016. évi Kubinyi program támogatásával elkészült az Egyeki Tájház vizesblokkja.



A Márai programon ez évben 100 000.-Ft-ért válogathattunk könyveket.



Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap megtartására 40 000.-Ft. fordíthatunk
pályázati támogatásból.



ROM-RKT-17-B-0032 pályázati azonosítóval „Együtt Egymásért - kulturális nap”
címen pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Minisztériumához. (Eredményt
még várjuk)



EFOP-3.7.3-17-2017-00268 pályázati azonosítóval „Közösségi tevékenységek
megvalósítása Egyeken az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés érdekében”
pályázatot nyújtottunk be az Emberi Erőforrás Minisztériumához. (Eredményt még
várjuk)

Könyvtári szinten folyik a tervszerű állományalakítás – gyarapítás, feldolgozás, kivonás mely feladat az utóbbi években szerencsére megszaporodott. Az elmúlt 1 évben 481db
könyvvel gyarapodott a könyvtár.
Megtörtént a könyvtári könyvállományról készült elektronikus katalógus összevetése a
leltárkönyvekkel, mivel a feldolgozás a könyvekből történt.
Sikeresen elvégeztük a soron következő időszaki folyamatos teljes körű leltárt.
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Könyvtári állomány megoszlás:
Könyv, bekötött folyóirat
Hangdokumentum
Képdokumentum
Elektronikus dokumentum
Összesen

Mennyiség (db)
22283
1259
327
33
23892

Könyvállomány megoszlás:
Felnőtt szépirodalom

8192

Felnőtt szakirodalom

8028

Gyermekirodalom

6063

Könyvtárhasználat:
Regisztrált használó

685

Személyes használat

8204

Internethasználat

1732

Kölcsönzött dokumentum

10061

Helyben használt dokumentum

3232

Könyvtárközi kérés

18

Kölcsönzés, szolgáltatás:
A könyvtár heti 40 órát tart nyitva, az olvasók igényeit figyelembe véve:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

ZÁRVA
8-17
8-17
8-17
12-20
8-13

Beiratkozási díjak:
Felnőtteknek
Nyugdíjasoknak, 16 év feletti tanulóknak
16 éves kor alatti, 70 év feletti olvasóknak
Pedagógusoknak

400 Ft
200 Ft
ingyenes
ingyenes
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Könyvtárközi kölcsönzés:
Lehetőség van a könyvtárunk gyűjtőkörébe nem tartozó könyvek postán történő
meghozatására más könyvtárakból. Erre a szolgáltatásra egyre nagyobb szükség van, mivel
egyre többen tanulnak tovább és a szükséges könyvek nem találhatóak meg a kereskedelmi
forgalomban..
A kölcsönzés ingyenes, a visszaküldés postaköltségét kell csak megfizetni.

Költségtérítéses szolgáltatások:
Spirálozás lapszámtól függően: 200-400 Ft
Lapszkenner használata: 100.-Ft/ megkezdett óra
Fax küldés:

450.-Ft.

Nyomtatás:

20.-Ft./A4-es fekete-fehér szövegoldal
100.-Ft./A4-es fekete fehér kép
50.-Ft./A5-ös fekete fehér kép
350.-Ft./A4-es teljes oldal színes nyomtatás
250.-Ft./A4-es 2/3 oldal színes nyomtatás
150.-Ft./A4-es 1/3 oldal színes nyomtatás

Internet-, számítógép-használat :

80.-Ft /30 perc

e-Magyarország Pont-ként is működik a könyvtár.
Segítséget nyújtunk hivatalos portálok felkeresésében és használatában (adóbevallás,
nyomtatványok letöltése, időpontfoglalások…stb ez a szolgáltatás ingyenes).

„Barátunk a könyv” pályázat:
Az iskolával közösen már évtizedek óta minden tavasszal, több csoporttal részt veszünk a
„Barátunk a könyv” pályázaton.
Ehhez sok feladatot kell megoldani a könyvtárban. A részt vevő gyerekek megtanulják a
feladatok megoldása közben a lexikonok, enciklopédiák használatát, megtanulják megkeresni
a választ egy kérdésre a könyvekben, ill. az Interneten. Több könyvet el kell olvasniuk és a
hozzákapcsolódó feladatokat megoldani. Ez 1-2 havi plusz feladatot ró a gyerekekre, de meg
is van a jutalma, ez évben is meghívást kapott négy csoportunk a Debrecenben tartott
ünnepélyes, műsoros eredményhirdetésre, ami újra egy kiemelkedő teljesítmény.
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Programok és rendezvények:
2016. október 01. II. Magyar Szürke-marha Barátok Találkozóján rendezett főzőversenyen
képviseltük Egyek községet.
2016. október hónapban csatlakoztunk az országosan meghirdetett könyves-héthez.
04. kedd: Fazekas András : Kik vagyunk mi, magyarok! című előadás
09. Könyves vasárnap: 9-16 óráig nyitva tartott a könyvtár, egész-napos
programokkal vártuk az olvasóinkat és leendő olvasóinkat egyaránt (pl. aszfalt festő verseny,
vetélkedők, kézműves foglalkozások….stb), Helyi fellépők is szórakoztatták a nézőket.
2016. Október 23-án községi megemlékezés, koszorúzás.
2016. december 05. Mozgó mikulással bejártuk a községet, nagy örömet okozva ezzel
fiatalnak és öregnek.
2016. december 05 – december 09. Kiállítás: Kádár Nagy Lajos festő kiállítása
(Látássérültek Északalföldi Regionális Egyesülete)
2016. december 9 – 10. Idősek karácsonya
2016. december 11. Karácsonyi kézműves foglalkozás (karácsonyi vásár)
2017. február 25. Farsangi kézműves foglalkozások
2017. március 15. Községi megemlékezés
2017. április 05 – április 28. Lakodalmas kiállítása
2017. április 14. Húsvéti kézműves foglalkozás
2017. április 22. Tájházak napja. Újra csatlakoztunk az országos rendezvényhez, bár az
időjárás nem volt kegyes hozzánk. Az első szobában tartottuk meg a kézműves
foglalkozásokat, begyújtottunk a kemencébe és kenyérlángost sütöttünk.
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2017. április 28. Radiesztéziai előadás / Aranyi László
2017. május 01. Majális (Májusfa állítás, Délelőtt vetélkedők, játékok.)
2017. május 05 – május 19. Tűzoltó kiállítás
2017. május 07. Községi búcsú-vásár
2017. május 10 - május 25. Mentőszolgálat kiállítása
2017. május 20. Jubileumi házassági évforduló a házasságkötő teremben.
2017. május 27. Gyereknapi program a könyvtárban.
2017. május 29 – június 13. Kiállítás újrahasznosítás témában : óvodás és iskolás gyerekek
alkotásai
2017. május 31. Kihívás napja: Délután torna, tánc, zumba, gyógytorna. Este: tábortűz,
táncház.
2017. június 02. Erdei Sándor irodalmi előadása
2017. július 03 – augusztus 11. Helyi amatőr festők kiállítása
Feliratos falvédők kiállítása
2017. július 08. II. Halászléfőző Gasztrofesztiválon képviseltük Egyek községet.
2017. július 31 – augusztus 05.. Fiatal helyi tehetségek alkotó kézműves tábora a tájházban.
2017. augusztus 12. Nyitott porta az egyeki tájházban: tárlatvezetés, kézműves
foglalkozások, népi játékok...
2017. augusztus 19. Szent István nap, kenyérszentelő ünnep
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2017. augusztus 18 – szeptember 14. Kiállítás / Egyek -Tard hímzései
2017. szeptember 22. Európai Mobilitási Hét ill. Autómentes Nap
Gyerekmegőrző: A nyári hónapokra gyermekfelügyeletet biztosítunk a köz-foglalkoztatottak
gyermekei részére, helyszíne a tájház, könyvtár.
Baba-mama börze a könyvtár előtt, havi 2-3 alkalommal.
Többször tartunk könyvtárhasználati órát a könyvtárban alsó és felső tagozatos tanulóknak,
valamint óvódások részére könyvtárlátogatást.
Az elmúlt egy évben 5 alkalommal volt szervezett véradás a könyvtár előterében és a
könyvtár előtt kapott helyet a hallásszűrő busz.
Kétheti rendszerességgel a

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének

képviselője tart fogadóórát a könyvtárban.
Az előtérben és az olvasótérben kap helyet a szenior klub kedden és pénteken; a nőklub
kéthetente kedden; népdalkör csütörtökön;

Egyeki csipkekészítők klubja pénteken, a

foglalkoztató teremben pedig az ezo-klub tartja foglalkozásait péntekenként.
Munkánkat 13 fő 50 órás közszolgálati munkát végző tanuló is segítette.
Nyáron 5 főnek adtunk lehetőséget a szakmai gyakorlat letöltésére.

Klubok,
szakkörök

körök,Csoportok
száma

1. Nyugdíjas
2
2. Ifjúsági
1
Népdalkör
3.
1
(népművészeti)
Néptánccsoport
4.
1
(népművészeti)
Csipkeklub
5.
1
(tárgyalkotó)
Egyéb, érdeklőd.
6.
1
kör szerint

Résztvevõk
Foglalkozások
száma összesen száma összesen

Foglalkozások
összes óraszáma

47
10

135
40

180
40

14

50

62

12

50

50

10

50

100

6

12

24
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Klubok, csoportok:
Feladatunknak tekintjük a hagyományok ápolását.
Az 1976 -óta működő Népdalkör jelenlegi létszáma: 14 fő. A csoport heti rendszerességgel
találkozik. Szakképzett vezető segíti a próbákat és a fellépéseket.
A csoport minden helyi és környező településen adódó fellépési lehetőséget kihasznál.
Tervezett fellépéseik: szeptember 16. Betyártalálkozón 1 órás műsor a Patkós csárdánál.
Mihály-napi vásárra, Debrecenbe, .szintén meghívást kapott a csoport.

A

másik hagyományőrző,

évek

óta

működő

csoport

a

Néptánccsoport.

Helyi

rendezvényeinken rendszeresen fellépnek, pl: tájházak napja, jubileumi házassági évforduló,
gyereknap, ...
A 2008-ban megalakult a Nőklub, példaértékűen működik, tevékenyen részt vesz a község
életében. Minden községi ünnepségen képviseltetik magukat, minden rendezvényen
mozgósítható csoport.
Egyeki Csipkekészítők klubja
A 2014-ben alakult klub célja: egymás segítése, tapasztalat csere, utánpótlás kinevelése,
tanítása, a technika meghonosítása Egyeken, bemutatók tartása a környező településeken.
2016-ban kibővült a kézimunka klub tagjaival, így céljuk is kibővült: egymás segítése, minták
megosztása, új technikák tanulásával. Szakmai kirándulást szerveztek: Mátrafüred és
Gyöngyös volt az úti cél, ahol többek között a Palóc múzeumot és babagyűjteményt nézték
meg.
Senior klub: Ez a klub idősek egészségmegőrzésének a céljával alakult. A hangsúly az
egészséges életmódon van, megfelelő mozgás, megfelelő étkezés. A számunkra elérhető
közelségben megtartott egészségnapokon, előadásokon részt veszünk. Fontosnak tartjuk a
közösség kedélyjavító szerepét, az idős korban jelentkező betegségek megelőzését szolgáló
célirányos mozgást, a szervezetnek szükséges anyagok bevitelét lehetőleg étkezés útján,
valamint az idősek által is végezhető mozgásformák, gyógytorna gyakorlását.
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Ezo-klub
A 2017. május 12. alakult új klub az azonos érdeklődésű olvasókat gyűjti össze egy-egy jó ízű
beszélgetésre.

Tisztelt Képviselő Testület!
Remélem sikerült bemutatni a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Házban folyó munkát.
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy személyes látogatással is tiszteljék meg
intézményünket, szerezzenek tapasztalatokat, információkat intézményünk működéséről és
rendezvényeiről, az itt folyó munkákról közvetlenül is.

Köszönjük segítő támogatásukat!

2017. szeptember 13.

Gábor Istvánné
könyvtárvezető
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