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Rövid összefoglaló  

 
A kötelező zárvatartások miatt kevesebb nyitva tartás és elmaradt programok voltak 
jellemzőek erre az évre, de ettől függetlenül megtettem amit lehetett. 
 
Könyvtárunk vásárolt 506db könyvet, és 1db dvd-t 1 110 285.-Ft. értékben 
 A „Könyvet a könyvtáraknak” program támogatásával 34db könyvet kaptunk 103. 734.- Ft 
értékben.  
A Külgazdasági Minisztérium támogatásával kaptunk még ajándékba 1db könyvet 6 950.-Ft 
értékben. 
Ebben az évbe vettük nyilvántartásba még a könyvtárellátótól ajándékba kapott Gótika 
sorozat 12 kötetét is. 
Folyóiratot 55 320.-Ft. értékben vásárolt könyvtárunk.. 
 
59db elhasználódott könyv, és 45db elhasználódott videokazetta került leválogatásra.  
Ezeknek megtörtént a leltárkönyvből való törlése.  
Még hátra van az elektronikus katalógusból való törlés és a katalóguscédulák raktári 
katalógusból való kiszedése. 
Sajnos nem sikerült ezt még megtennem a 2020-ban fölöspéldányként kivont 1828db esetében 
sem. 
 
Továbbra is működi a „könyvmentő” szolgáltatásunk  
A lakosok behozzák a feleslegessé vált, esetleg hagyatékból maradt könyveket hozzánk. A 
könyvtárban átválogatásra kerül oly módon, hogy mi az amire a könyvtárnak szüksége van és 
melyek azok a könyvek amelyek még a lakosok részéről érdeklődésre tarthatnak számot. Itt 
gyakran a könyvek állapota a döntő. Az így átválogatott könyvekből a betérő látogatók igény 
szerint elvihetik amire szükségük van. 
 
A 147 nyitva tartási nap alatt szolgáltatásaink személyesen is elérhetőek voltak, ezen kívül a 
kötelező zárvatartás alatt is működtek szolgáltatásain melyeket a bejárati ajtónál és házhoz 
szállítással teljesítettünk. 
Ezen idő alatt 460 fő kölcsönzött összesen 3586db könyvet, az olvasóinkon kívül 119 fő vette 
igénybe az egyéb szolgáltatásainkat. 

 
A klubjaink, csoportjaink nagyon megsínylették a kötelező zárvatartást, tavasszal, mikor 
végre lehetett találkozni nagyon örültek a lehetőségnek. 
 
2021-ben új gázkazánt kellett vásárolni, beszerelni. A régi már teljesen tönkrement több éves 
javítgatás után. 
 
Ezeket az eredményeket erősen befolyásolta a vírus helyzet és a kevés szakképzett dolgozó, 
2fő a könyvtári és közművelődési feladatokra. 
 



Stratégiai célok végrehajtása 
 
A gyűjtemény teljesebbé tétel érdekében folyamatos kapcsolattartással kutatjuk az olvasók 
igényeit és összevetjük a könyvpiacon elérhető kínálattal, hogy a leginkább szükséges 
dokumentumokat vásároljuk meg. 
Az újonnan beszerzett dokumentumokat a lehető legrövidebb idő alatt feldolgozzuk, feltárjuk 
és alkalmassá teszzük a kölcsönzésre. 
A minőségi szolgáltatás érdekében a könyvtárhasználók általános és speciális tájékozódási 
igényeinek a leggyorsabban és legpontosabban igyekszünk eleget tenni. 
 
 
Szervezet 
 
A Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház könyvtár és közösségi szintérként működik 
4069 Egyek, Hunyadi J. u. 48/F sz. alatt. 
4069 Egyek, Fő u. 57. sz. alatt található telephelyünk az Egyeki Tájház 
4069 Egyek, Fő tér 22. sz. alatt található telephelyünk az Alkotó ház.   
 
A központi helyen 2fő alkalmazott és 1 közfoglalkoztatott, a tájházban 1 fő 
közfoglalkoztatott, az alkotóházban 2 fő közfoglalkoztatott látta el a mindennapi feladatokat.  
 
 
Infrastruktúra  
 
A fizikai terek és az infokommunikációs eszközpark állapotában jelentős változás, hogy 
2021-ben új gázkazánt kellett vásárolni, beszerelni. A régi már teljesen tönkrement több éves 
javítgatás után. 
 
 
 
Gyűjteményi információk 
 
A gyűjteményünk a könyvtár részen egy légtérben van elhelyezve, könnyen átlátható. 
554 db könyvet  és 1db dvd-t dolgoztunk fel az elektronikus katalógusunkba és szereltük fel, 
hogy kölcsönözhetővé tegyük. 
 
Folyamatosan vásárolunk új könyveket az olvasói igényeket figyelembe véve. 2021-ben a 
dokumentum vásárlásra fordítható összeg 75%-al emelkedett az olvasók nagy örömére.  
 
Az elektornikus katalógusba való feldolgozottság 95 %, karbantartása folyamatos. 
 
 
 
 
Szolgáltatások (változások, trendek) 
 



A 2021. évi kötelező zárvatartás alatt is  minden szolgáltatásunkat végeztük a lakosok felé 
házhozszállítással, illetve a bejárat előtt kerülnek átadásra a dokumentumok, 
nyomtatványok....stb.  A klubjaink sajnos csak május 15-től tudtak működni a tagok nagy 
szomorúságára.  
 
A könyvkölcsönzés mellett nagy szükség van az egyéb szolgáltatásokra: nyomtatás, 
fénymásolás, szkennelés, email küldés, fax küldés, spirálozás. Segítségnyújtás pl. oltási 
regisztráció, önéletrajz írás, nyomtatványok letöltése, információ keresés és szolgáltatás az 
internetről…stb. 
 
A Facebook-on, messengeren napi szinten jelen vagyunk, sokkal több embert érünk el ezzel 
mint a honlappal. A lakosoknak tetszik, hogy helyi (könyvtári) információkat kapnak ezen a 
plénumon is. 
 
A nyitva tartás alatt a következő rendezvényeink voltak. 

Május 30.  Gyereknap 
Június 22.  Egészség, kultúra (előadások) 
Július 28.  Egészségügyi előadás, mérés 
Augusztus 9-13  Kézműves olvasó tábor 
Augusztus 10.  Nem csak a 20 éveseké/ előadás 
Szeptember 14.  Rajzpályázat / közlekedés 
Szeptember 17.  Rajzkiállítás /1hónap 
Szeptember 14.  Irodalmi vetélkedő 
Szeptember 20.  Kerékpáros kirándulás 
Szeptember 22.  Bringás reggeli a könyvtár előtt. 
   Autómentes nap a Csalogány utcában. 
Október 16.  Őszi kézműves foglalkozás 
Október 23.  Községi megemlékezés 
December 10.  Idősek Adventi Ünnepsége 
December 18.  Karácsonyi kézműves foglalkozás 
 
Részt vettünk az alábbi rendezvények szervezésében vagy lebonyolításában: 
 
Május 04.  Székely kapu átadás 
Június 26.  Színházi előadás 
Július 05.  Lakiteleki kirándulás (NMI programjához csatlakozva) 
Július 19.  Hajdúnánási kirándulás (részvétel prevenciós programon) 
Szeptember 30. Színházi előadás 
November 27.  Őszi Haccacáré 
 
Az alkotóházban Eukarisztikus kiállítást rendeztünk be mely megtekinthető volt 2021. július 
2-től  2021. szeptember 10-ig. 
 
Csatlakoztunk a „Legszebb konyhakertek” országos pályázathoz. Az online meghirdetés 
mellett a személyes megszólításokra 12 fő jelentkezett. Koordináltam a jelentkezéseket, a 
képfeltöltéseket és az értékelést. Minden jelentkezőnél megjelentem 2-3 alkalommal fotózni, 
online felületen külön csoportot hoztam létre ahová a 12 jelentkező kertjéről készült a fotókat 



szintén feltöltöttem, megosztottam kedvcsinálás céljából. December hónapban jutalmaztuk a 
jelentkezőket.  
 
Csoportjaink:  
 
Nőklub: Legnagyobb létszámú csoportunk.. Jól mozgósítható csoport, tevékenyen részt 
vesznek a község életében, példaértékűen működik, sajnos a tagok átlag életkora egyre 
magasabb. 
Saját programjaikon kívül 2021-ban pl. a tűzoltó táborban résztvevő gyerekeknek palacsintát 
sütöttek uzsonnára, a sport táborban résztvevő gyerekeknek fánkot sütöttek az ügyességi 
versenyekhez és uzsonnára. Eljöttek az agárnapra megnézni a felnőtt néptánccsoport és a 
népdalkör fellépését és egyéb rendezvényeken is rendszeresen képviseltetik magukat. 
Negyedévente megünneplik az aktuális névnapokat, túrós csuszát főztek az egyeki tájház 
udvarán. 
Az Egyedülállók klubjával közös kiránduláson voltak a Balmazújvárosi gyógyfürdőben. 
Céljuk, hogy a szépkorú emberek bezárkózását, magányosságát oldják, célt adjanak nekik. 
 
Népdalkör: Nagy múltú csapatunk ebben az évben helyi fellépések  (Hagyományőrző 
Magyar Agárnap, Községi megemlékezés október 23, Idősek Adventi ünnepsége) mellett 
szerepelt még Kócsújfalun, Tiszafüreden, Tiszaszentimrén. Szeretik egymás társaságában 
tölteni az időt. Hetente egy nap találkoznak próbálni, dalokat tanulni. 
 
Felnőtt néptánc csoportunk is szépen szerepelt Egyeken a Hagyományőrző Magyar 
Agárnapon, a mentős bálon és az Idősek Adventi Ünnepségén. Felléptek még Tiszacsegén a  
Szüreti felvonuláson, Újszentmargitán a Hagyományőrző parasztlakodalmon és a Margitai 
sokadalom elnevezésű falunapon.  
Szintén hetente találkozik a csoport próbálni és új táncot tanulni. 
 
A kézimunka klub szintén szorgalmasan dolgozgatott a könyvtárban amikor csak 
lehetőségük volt rá. Szintén hetente találkoznak az asszonyok.  
A bezártság hatására a találkozóikat megnyújtották egy órával. (13-16 óra között találkoznak) 
Ebből is látszik, hogy mennyire igényük van az egymás társaságában töltött órákra, a 
feltöltődésre. 
 
A szenior klub amikor lehetett hétfőnként a könyvtár aulájában, pénteken pedig az aerobic 
teremben tartotta a szenior tornát.  
 
A gyermek néptánc csoportnak nagyon hiányzott már a találkozás. Másfél év 
kényszerpihenő után ősztől újra járnak próbálni és fellépni. Nagy örömükre lehetőségük volt 
fellépni a Székely kapu átadón, a mentős bálon és az Idősek Adventi Ünnepségén. 
 
2021. december 01-ével elindult új szakkörünk: a csipkeverés. 
  
Partnerségi együttműködések                                      
 
2021-ban  5 iskolával volt Együttműködési megállapodásunk közösségi szolgálat közös 
lebonyolításáról. 



Rendszeresen együtt működünk és minden évben megkötjük az Együttműködési 
Megállapodást a Látássérültek Észak-alföldi Regionális egyesületével. Fogadó óráikat is 
rendszeresen könyvtárunkban tartják. 
 
Állandó kapcsolatban állunk a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar megyei szövetségével. 
Közös programot szervezünk és fogadóóráikat rendszeresen könyvtárunkban tartják. 
 
Az Országos Vöröskereszt évi 4 alkalommal a könyvtárban bonyolítja le a rendszeres 
véradást. 
 
 
 
 
A koronavírus-járvány okozta változásokról  
 
2021-ben is működött Új szolgáltatásunk: a könyvek házhoz szállítása valamint a könyvtár 
előtti kiszolgálás. 
Gyakori az online információ szolgáltatás és az online kapcsolattartás. 
 
 
 
      

Egyek, 2022. február 01. 

 

 

 

       Gábor Istvánné 

       könyvtárvezető 


