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Bevezető 

A Jászkerület Nonprofit Kft Városi Könyvtár Jászberény (továbbiakban Jászberényi Városi Könyvtár) 

2018. évi tevékenységét az alaptevékenységen túl 3 tényező határozta meg: 2 db EFOP pályázat: 

EFOP-3.7.3-16-2017-00017 (Élethosszig tartó tanulás Jászberényben) és EFOP-3.3.4-17-2017-00001 

(Jászsági Népmesepont létrehozása) továbbá a könyvtári minőségbiztosítás.  

A jelzett két pályázat fejlesztéseket eredményezett a könyvtárban, továbbá fedezetet programjai 

lebonyolításához, míg a minőségbiztosítás az intézmény éves teendőit határozta meg.  

 

Minőségbiztosítás 

Könyvtárunk számára az év folyamán a legnagyobb kihívást jelentő feladat a minőségbiztosítással 

kapcsolatos tevékenység volt. 2017-ben beadtuk pályázatunkat a Minősített Könyvtár Címre, de a 

pályázati kiírást a Kormány visszavonta. Új jogszabály és keretrendszer került megalkotásra.  

A pályázat 2018. évi beadása érdekében minőségirányítási dokumentumaink nagy részét át kellett 

dolgozni. 

A Minősített Könyvtár Cím elnyerésére 2018 májusában kellett jelentkezni, majd a pályázatot 2018 

júniusában volt szükséges beküldeni. A pályázat elemzése után a kötelező helyszíni ellenőrzés 2018 

augusztusában zajlott.  

 

A pályázat, a helyszíni ellenőrzés és az elvégzett munka eredményeként könyvtárunk elnyerte a 

Minősített Könyvtár Címet, melyet 2018-2022 közötti időszakban viselhet.   

 

Ehhez nagy felkészültségre volt szükség. Minőségbiztosítási tevékenységünk előkészítése 2015 

elejétől indult, a valós munka 2015 decemberétől kezdődött, Vidra-Szabó Ferenc könyvtári 

minőségbiztosítási szakértő segítségével. A folyamat 2016-ban és 2017 első felében is tartott, annak 

érdekében, hogy a pályázat beadásáig megfeleljünk könyvtári minőségirányítás kritériumainak. Ezt 

sikeresen teljesítettük.  

 

A minőségbiztosítás meghatározza könyvtárunk tevékenységét is, melyet az éves Cselekvési terv 

alapján végzünk.   

A könyvtár minőségbiztosítással kapcsolatos tevékenységéről szóló részletes beszámolót a 

Minőségirányítási Tanács vezetője, Lollok Andrea külön dokumentumban állította össze. 

 

Programok 

A Jászberényi Városi Könyvtár 2018. évi programjait a már jelzett 2 db EFOP pályázat határozta meg. 

Az EFOP-373, Élethosszig tartó tanulás Jászberényben című pályázatból valósítottuk meg a havi 

rendszerességű író-olvasó találkozókat és a csillagászati témájú előadás-sorozatot. Folytatódott a 

2018 novemberében 10 éves Csillagda heti rendszerességű szakköre, mely továbbra is minden 

érdeklődő számára ingyenesen látogatható. Az előadások, találkozók részletezése a pályázati 

beszámolókban szerepel.  

 

 



Bár nem feltétele a pályázatnak, de ebből a forrásból valósultak meg a könyvtár egyéb rendszeres 

programjai is:  

- Költészet napja 

- Japán Napok 

- Könyves Csütörtök 

- Kutatók Éjszakája 

- Országos Könyvtári Hét 

- Magyar Nyelv Napja 

A programok részletes beszámolói lefűzésre kerültek a Minőségbiztosítási dokumentumok közzé.  

 

Csillagda 

A Csillagdában az előadások mellett Fodor Antal csillagász segítségével általános iskolás és részben 

középiskolás tanulók versenyre való felkészülése is történik. A felkészítések eredményeként az 

általános iskolás korosztály 3 fős csapata a Tatán megrendezésre került korosztályos Csillagász 

Országos Bajnokságon 2. helyezést ért el.  

A Nemzetközi Asztronautikai és Csillagász Olimpián, mely helyszíne ezúttal Peking volt, Világos Blanka 

3. helyezést ért el.    

 

Együttműködések 

Könyvtárunk igyekszik együttműködni elsősorban a város más intézményeivel, de teret ad 

nemformális közösségeknek is.  

Elsődleges együttműködő partnerünk a fenntartó Jászkerület Nonprofit Kft. Ezen kívül 

együttműködünk a városi Védőnői Szolgálattal és a városi Pedagógiai Szakszolgálattal, melyek  

intézményünkben havi rendszerességgel előadásokat, foglalkozásokat tartanak.  

Teret biztosítunk civilszervezeteknek: Varró Klub, Hordozó Klub, Jász Helyismereti Kör, Jász 

Csillagászok Baráti Köre. 

Legnagyobb létszámban az iskolás és óvodás csoportok jelentek meg könyvtárunkban, elsősorban 

gyermekkönyvtári foglalkozásokon.  A Jászsági Népmesepont megnyitásával ezen csoportok létszáma 

tovább növekedett.  

 

Források 

Könyvtárunk anyagi forrásait a fenntartó Jászkerület Nonprofit Kft biztosítja elsődlegesen. A 2018. 

évben a fent jelölt két EFOP pályázatok adták a könyvtár fő működési forrását.   

Egyéb források a célzott támogatások (elsősorban Jászberény Város Önkormányzata és/vagy 

bizottságai), adományok, szponzorizáció és a pályázatok.  

2018-ban a fenntartó által biztosított forrásokon és az EFOP pályázati forrásokon túl az OTP Bank 

biztosított anyagi forrást egyik programunk (Könyves Csütörtök) megszervezéséhez. 

Ezen túl a PPG Trilak Kft nyújtott festéktámogatást a Jászsági Népmesepont kialakításához, 

festéséhez.    



Pályázatok 
 

Könyvtárunk több pályázatot is benyújtott, és próbált benyújtani több szervezethez is a 2018. évben.  

EU-s pályázati kiírások keretében a fent jelölt EFOP pályázatokon túl egy, az EFOP-4.1.7 Könyvári 

Infrastruktúra fejlesztése konstrukcióra volt beadott pályázat, még 2017. évből. Sajnos a pályázat 

tartaléklistára került.  

Az NKA felé több pályázat is benyújtásra került, melyek közül a Kutatók Éjszakája pályázat lett 

támogatott. Több pályázat jelen beszámoló megírásakor még függőben van, eredmények későbbre 

várhatóak. 

2018. évben a Japán Alapítványtól is nyertünk kisebb összegű támogatást a tavasszal megrendezett 

Japán Napok rendezvénysorozat lebonyolítására.  

Továbbá a már hagyományosnak mondható Márai-program keretében is támogatást kapott 

Könyvtárunk.  

Jászberény Város Önkormányzatának – TOP – Identitás pályázatának keretében 2018-ben forrást 

kapott a könyvtár a Helyismereti Adatbázis létrehozására. A projektet az Önkormányzat viszi, 

irányítja. 2018-ban elindult a beszerzés árajánlatozása, a szerver beszerzése. 2019-ben pedig a 

komplex weblap kerül kivitelezésre.   

 

Képzések 
 

A könyvtárvezető folyamatosan dolgozik azon, hogy a beosztottak tudása, felkészültsége korszerű, 

naprakész legyen, megfeleljen a mindenkori könyvtári tevékenység végzéséhez. Ezért biztatja a 

kollégáit, hogy vegyenek részt képzéseken, szakmai találkozókon. Természetesen a cél minden 

esetben az, hogy a könyvtári tevékenységhez kötődő szakmai tudás gyarapodjon, a képzések 

hatásosak és előrevivőek legyenek. 

A 2018. évben ezek alapján a könyvtárosok közül az alábbi képzéseken vettek részt a kollégák:  

- Lollok Andrea és Kovács Péter a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár által szervezett 

Minőségirányítás a Könyvtárban 120 órás akkreditált képzésen vett részt (mely 2017-ben 

kezdődött). A képzés NKA pályázati finanszírozásból valósult meg.   

- Boda Lászlóné és Verseginé Újhelyi Petra a Jászsági Népmeseponttal összefüggő képzéseken 

vettek részt.  

 

Szakmai utak 
 

A képzések mellet fontos, hogy a kollégák szakmai napokon, konferenciákon, tapasztalatcseréken, 

megbeszéléseken is részt vegyenek, ez által fejlesztve kapcsolati tőkéjüket, szakmai ismereteiket, 

megismerve a legújabb kutatásokat, trendeket. A cél, hogy a megszerzett tudást a Jászberényi Városi 

Könyvtárban is hasznosítani tudják.  

Szakmai úton több kolléga az ország több városában járt a 2018. évben, ezekről minden esetben 

beszámolók készülnek. 



A szakmai utakról elmondható, hogy legtöbb kolléga eljutott valamilyen konferenciára, 

intézménylátogatásra a maga szakterültén. Legjelentősebb, több kollégát is megmozgató szakmai út 

a július hónapban tartott MKE Vándorgyűlés volt Keszthelyen. Ezen 7 munkatársunk vett részt.  

Parti Csaba helyismereti könyvtáros a Győrben megrendezésre került Helyismereti Könyvtárosok 

Országos Konferenciáján vett részt.  

Ezen szakmai utakról minden esetben valamilyen jó gyakorlattal térnek vissza a kollégák, amelyeket 

vagy beépítenek saját munkájukba, vagy tematikusan kerülnek kidolgozásra egy későbbi 

megvalósíthatóság érdekében.  

 

Infrastruktúra 

A könyvtár központi épületének infrastrukturális fejlesztésére 2018-ban csak pályázati forrásból 

jutott keret. Az EFOP-3.3.4 – Mesepont pályázat kapcsán a gyermekkönyvtári részlegen jelentős 

átalakítás történt, mivel az eddigi foglalkoztatóból, internet teremből és tinidühöngőből kialakításra 

került a 3-as osztatú mesepont. Az látogatók számára az internet szolgáltatás a továbbiakban a 

Helyismereti részlegben vehető igénybe. 

A könyvtár hátsó lépcsőházának 3. emeleti részén kialakításra került a képtár, ahová a könyvtár és a 

Jászkerület Nonprofit Kft ajándékba kapott képei kerülnek, így minden érdeklődő számára 

megtekinthető lesz ez a gyűjtemény, és a 3. emeleti kis raktár is részben felszabadul.  

A galéria részen a tervezett Kávézó/Tini közösségi hely továbbra sem tud megvalósulni forráshiány 

miatt.  

 

Fontos lenne a könyvtár nyílászáróinak felújítása és legalább külső festése, mivel az 10 év alatt nem 

történt semmilyen felújítás. Az időjárás okozta károk már veszélyeztetik a szerkezetek állapotát.  

Az esőcsatornák rendszeres takarítása is elengedhetetlen a beázások elkerülése végett. Továbbá az 

épület tetőszerkezetének javítása is! (A tetőzet kialakításából adódóan a réz dilletációk eltörtek, 

ezeken befolyik a víz.)  

 

Az épület maximális kihasználtsággal működik, melynek pontos méréséhez forgalomszámláló 

eszközre lenne szükség.  

 

Munkaerő 

A könyvtár munkaerő-gazdálkodásában változás nem történt, a 2017-ben lecsökkent létszámmal 

üzemelt 2018-ban is. Több egyetemi, főiskolai hallható szakmai gyakorlat keretében segítette 

munkánkat, valamint az év folyamán fogadtunk 30 fő középiskolás diákot, akik az 50 órás közösségi 

szolgálatot teljesítették könyvtárunkban.   

 

Önkéntesek  

Könyvtárunk munkáját évek óta segíti 2 fő nyugdíj mellett önkéntes munkát végző volt könyvtári 

dolgozó.  



Rajtuk kívül is több, szerződéssel igazolt önkéntes segítette a Könyvtár munkáját. Róluk elmondható, 

hogy csak rövid ideig vállalják a feladatokat, mivel könyvtári szakfeladatot nem bízhatunk rájuk. Fő 

feladatuk általában a pakolás, a könyvek matricázása és a digitalizálás.    

Összességben megállapítható, hogy a könyvtár személyi törzsállománya éppen csak elegendő 

(kiegészítve a 2 fő állandó önkéntessel) a feladatok elvégzésére. Az 50 órás közösségi szolgálatra 

érkező diákok nagy része érdemi munkára nem használható – érdektelenség miatt. Ezért jó lenne 

legalább 2 szakmai alkalmazottal növelni a könyvtár munkatársi létszámát. Annak függvényében is, 

hogy 3 személy várhatóan 4 éven belül nyugdíjba vonul.  

ÖSSZEGZÉS 

A Jászberényi Városi Könyvtár alapműködése biztosítottnak látszik a 2019. évre is, melyben nagy 

szerepet játszik a 2019-ben még futó 2db EFOP pályázat.  

Viszont az épület állaga a magas kihasználtság és az elmúlt évek elmaradt karbantartásai miatt 

folyamatosan romlik! Fontos lenne a belső tisztító meszelés, a nyílászárók külső-belső festése, 

igazítása, az esővíz lefolyórendszer tisztítása, a tetőszerkezet karbantartása. Ezek az épület átadása 

óta nem történtek meg.  

Ugyanilyen fontosságú új alkalmazottak felvétele, mivel 4 éven belül 3 kolléga tervezi a nyugdíjba 

vonulást. Továbbá mert 2 fő nyugdíjas önkéntes munkájára kell jelenleg is számolnunk a Könyvtár 

zavartalan működése érdekében! Új, szakmailag kompetens kollégák felvétele elengedhetetlen 

fontosságú!   


