Beszámoló
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről
2015.

Tisztelt Képviselő Testület!
Újra elérkezett az éves beszámoló ideje. 2015 tavaszától 1fő 4 órás művelődésszervezővel
gyarapodott a közalkalmazottak száma intézményünkben, így a közalkalmazotti létszámunk
jelenleg:
2 fő felsőfokú szakképesítéssel
1 fő középfokú szakképesítéssel
Nagyon jó, hogy újra foglalkoztatva van községünkben művelődésszervező, érezhető a
rendezvényekben és a pályázatokban is az új munkaerő jelenléte, bár a napi 4 óra
véleményem szerint kevés erre a munkára (nem is annyit tölt el a munkával)
Programjaink, csoportjaink szép számmal vannak - állandóan próbáljuk szaporítani számukat.
Könyvtári szinten folyik a tervszerű állományalakítás – gyarapítás, selejtezés, feldolgozás,
kivonás - mely feladat az utóbbi években szerencsére szintén megszaporodott.

Pályázatok:
TIOP-1.2.3-11/1-2012 jelű Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése „Tudásdepó Expressz” pályázat , valamint 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 időszakban tart.
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökének támogatása „Honismereti
tábor az Egyeki Tájházban” program megszervezésére, megtartására 40 000.-Ft.

Testrvérvárosi kapcsolat ápolására

- Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt pályázati felhívása,

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar
kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések
támogatása. 800.000 Ft
Érdekeltségnövelő támogatásként 246 864.-Ft. Támogatást kaptunk melynek 30%-át műszaki
cikkre, 70%-át állomány gyarapításra fordíthatunk.
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A Márai programon ez évben 100 000.-Ft-ért válogathattunk könyveket.

A Tájház gazdasági épületrész felújításának II. ütemére 800 000.-Ft., a könyvtár épületében
1db foglalkoztató terem felújítására 298 000.-Ft.támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások
Minisztériumától.

Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap megtartására 50 000.-Ft. Fordíthatunk pályázati
támogatásból.

Könyvtári állomány megoszlás:
Mennyiség (db)
Könyv, bekötött folyóirat
Hangdokumentum
Képdokumentum
Elektronikus dokumentum
Összesen

23210
1241
480
34
24965

Felnőtt szépirodalom

8046

Felnőtt szakirodalom

7459

Gyermekirodalom

6237

Helyismereti dokumentum

1390

Könyvtárhasználat:
Regisztrált használó

591

Személyes használat

8557

Internethasználat

2785

Kölcsönzött dokumentum

9932

Helyben használt dokumentum

4232

Könyvtárközi kérés

18

Könyvtárközi kapott dokumentum

15

2

Beszámoló
a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház tevékenységéről
2015.

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

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
CD-írás: (letöltött dokumentumok, fényképek…stb) 100.-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
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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 könyvtáros, a tanárok segítségével - 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 kb. 2 hónapos plusz munkát jelent nekünk is és a gyerekeknek is, de ha komolyan vesszük
meg van a jutalma, ez évben is meghívást kapott három csoportunk a Debrecenben tartott
ünnepélyes, műsoros eredményhirdetésre ami kiemelkedő teljesítmény.

Programok és rendezvények:
2014. szeptember 27. Csatlakoztunk a „Itthon vagy! - Magyarország szeretlek” elnevezésű
országos programhoz. A rendezvényt 3 helyszínen tartottuk meg. Délelőtt Ohaton, délután
Egyek-Félhalomnál – főzéssel, kézműves foglalkozásokkal, játékokkal, vetélkedőkkel,
csipkekészítők bemutatójával telt el a nap. Este a könyvtár épületében Mucza Viktória
festménykiállításának megnyitóján vettünk részt, majd a szokásos tábortűzzel és közös
nótázással zártuk a napot.

2014. október 19. Újra csatlakoztunk az országosan meghirdetett könyves-vasárnapi
programokhoz.
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.
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2014. Október 23-án községi megemlékezés, koszorúzás.

2014. december 13. Vidám Dalos Találkozó-t tartottunk az étteremben 3 község
népdalkörének a részvételével.
Decemberben ruha-, és játékgyűjtést rendeztünk, az adományokat a rászorulóknak osztottuk
ki december 13-án.
2014. december 21. Karácsonyi vásár: kézműves foglalkozások tartása, fonott vessző,
teknő és csipke árusítása, csipke készítési bemutató.
2015. január 23 - március 20. Pázmándi Sándor (Tiszaújváros) fotókiállítása

2015. április 04. Malibu Retro Party az Étteremben

2015 március 15. Községi megemlékezés
2015 április 17 – június 13. A csipkék világa című időszaki kiállítás (társkiállítás)
Tiszafüreden a Kis Pál Múzeumban.

2015 április 25. Tájházak napja. Egész napos programmal csatlakoztunk az országos
rendezvényhez: tárlatvezetés, népi mesterségek bemutatója, kézműves foglalkozások, népi
játékok, táncház...

2015. május 08. Csipkekészítés bemutató a Kis Pál Múzeumban

2015. május 17. Népdalkör fellépése Abasáron a Nemzetközi Katona- és Bordal Fesztiválon.
2015. május 30. Jubileumi házassági évforduló a házasságkötő teremben.
2015. május 31. Gyereknap: egész napos program a könyvtárban.
2015. július 10. Egészségnap, a könyvtárban „Komplex egészségfejlesztés a Balmazújvárosi
Kistérségben” címmel.
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2015. június 12. Csipkekészítés bemutató a Kis Pál Múzeumban
2015. június 20. Múzeumok napja Tiszacsegén: kézműves foglalkozás, népi mesterség
bemutató: vesszőfonás, csipkeverés.
2015. június 26. Csipkekiállítás megnyitó a könyvtárban.

2015. június 27. Egyeki Vigasságok

2015. július 27-31. Honismereti tábor az Egyeki Tájházban.
2015. augusztus 03-08. Fiatal helyi tehetségek alkotó kézműves tábora a tájházban.
2015. augusztus 9. a Csege napok: Csipkekiállítás és bemutató, kézműves foglalkozás, népi
mesterség bemutató: vesszőfonás, csipkeverés.
2015. augusztus 15. Nyitott porta az Egyeki Tájházban. Egész napos program:
tárlatvezetés, népi mesterségek bemutatója, kézműves foglalkozások, népi játékok, íjászat...
2015. augusztus 22. Szent István napi ünnep.
Mester és tanítványai Csipkekiállítás és bemutató a könyvtárban.

2015. augusztus 23. Disznótor a tájházban határon túli testvértelepülés, a Kisperegiek
részvételével

2015. szeptember 22. Európai Mobilitási Hét ill. Autómentes Nap
Gyerekmegőrző: A nyári hónapokra gyermekfelügyeletet biztosítunk a köz-foglalkoztatottak
gyermekei részére, helyszíne a tájház.
A könyvtárelőterében található vitrinben, egyeki lakosok kézimunkáiból összeállított kiállítás
tekinthető meg. 2-3 hónapra előre tervezünk az alkotók jelentkezése, vagy mások ajánlása
alapján.
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Kézműves foglalkozásokat tartunk fontosabb ünnepek előtt, pl: farsang, húsvét, anyák napja
és mikulás nap idején.
Baba-mama börze a könyvtár előtt, havi 2-3alkalommal.
Többször tartunk könyvtárhasználati órát a könyvtárban alsó és felső tagozatos tanulóknak,
valamint óvódások részére könyvtárlátogatást.
Évente 4 alkalommal van szervezett véradás könyvtár előterében és a könyvtár előtt kap
helyet a tüdőszűrő busz.
Minden hónap első keddjén itt tartja fogadóóráját az NHSZ Tisza Kft. képviselője.
Kétheti rendszerességgel a

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének

képviselője tart fogadóórát.
Az előtérben és az olvasótérben kap helyet a szenior klub kedden és pénteken; a nőklub
hetente kedden; népdalkör csütörtökön; kézimunka klub és az Egyeki csipkekészítők klubja
pénteken.
A könyvtár előtere ad helyet a Csipkekészítőknek.
Munkánkat 16 fő 50 órás közszolgálati munkát végző tanuló is segítette.
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Klubok, csoportok:
Feladatunknak tekintjük a hagyományok ápolását.
Az 1976 -óta működő Népdalkör jelenlegi létszáma: 16 fő. A csoport heti rendszerességgel
találkozik. Ez évben újra szakképzett vezető segíti a próbákat és a fellépéseket.
Mivel utazási költséggel nem tudjuk támogatni a csoportot minden helyi és környező
településen adódó fellépési lehetőséget kihasználnak. Ezeken kívül felléptek ez évben
Abasáron, tervezett fellépéseik október hónapban: Mihály-napi vásár Debrecenben, Darufesztivál Hortobágy.
A másik hagyományőrző, évek óta működő csoport a Néptánccsoport. Az új táncosokból, új
vezetővel megalakult csoport nagyon szépen dolgozik, fellépéseik sikeresek. Helyi
rendezvényeinken rendszeresen fellépnek, pl: tájházak napja, gyereknap, egyeki vigasság...
A 2008-ban megalakult a Nőklub, példaértékűen működik, tevékenyen részt vesz a község
életében. Minden községi ünnepségen képviseltetik magukat, minden rendezvényen
mozgósítható csoport.

Már több éve hetente tartunk foglalkozásokat a kézimunka klub keretein belül. Cél: egymás
segítése, minták megosztása, új technikák tanulása.
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.
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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Tisztelt Képviselő Testület!
Az fentiekből is tükröződik, hogy a mindennapok feladatai mellett a művelődési ház feladatai,
programjaira fordítjuk a legtöbb időt és energiát, ezért még mindig a könyvtárosi szakmunka
kerül hátrányba, de mindent megteszünk, hogy lehetőségeinkhez mérten

a legjobban

elvégezzük a ránk bízott feladatokat.
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!

2015. szeptember 15.

Gábor Istvánné

9

