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A Jászberényi Városi Könyvtár a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú (Új Széchenyi Terv Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem 
formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érde-
kében) pályázati kiírás keretében elnyert 48.845.200 Ft összegű támogatásból az alábbi 
programokat valósította meg 2013. január 1-je és 2014. június 30-a között.

RENDEZVÉNYEK: Olvass a lelki egészségért! – Mentálhigiénés, pszichológiai témájú író-ol-
vasó találkozók keretében vendégeik voltak: Müller Péter, dr. Hevesi Krisztina, Szendi Gábor, 
Dr. Baktay Zelka és Miklós, Tari Annamária, Dr. Vekerdy Tamás, Rambala Éva 2014. április, 
Szalay Ádám, Kígyós Éva. Olvass a hobbidról! – Tematikus író-olvasó találkozók a szakterü-
letek elismert szerzőivel, újságíróival, művelőivel. A felnőtt lakosság informális tanulási igé-
nyeit hivatott kielégíteni a sütés-főzés, gyöngyfűzés, horgászat, utazás, fotózás, kertészkedés, 
csillagászat témakörökben. OlvashowTábor – 6×4 alkalmas foglalkozássorozat gyerekeknek a 
kft. Öregerdei táborában. Választék a programból: ex libris-készítés, drámapedagógiai, gaz-
dálkodj okosan foglalkozások, helyismereti, geocaching túra, állatkerti kirándulás, e-book 
bemutató, találkozás Sohonyai Edit írónővel. RomaOlvashow -Motiváló beszélgetések olvasott, 
sikeres romákkal középiskolásoknak. Drámapedagógiai foglalkozás testi fogyatékkal élő és 
egészséges óvodáskorú gyerekeknek irodalmi alkotásokat feldolgozva. Író-olvasó találkozók – 
Vendégeik voltak: Bosnyák Viktória, Sás Károly és Ildikó, Varró Dániel, Kepes András, Kern 
András, Lángh Júlia, Fábián Janka, Grecsó Krisztián Dés Lászlóval és Andrással. Biblioterápia 
időseknek – Digitális és információkeresési készségeket fejlesztő tanfolyam gyengénlátóknak. 
Digitális felzárkóztató tanfolyam álláskeresési technikákat is bemutatva hátrányos helyzetű, 
munkanélküli, gyesen lévő felnőtteknek.

EGYÉB: Olvasás-és könyvtár-népszerűsítő kiadványok, reklámanyagok, filmek készítése, 
megjelentetése. Kilenc könyvtári munkatárs számára angolnyelvi tanfolyamokon való részvé-
tel, három fő egyéb könyvtári tanfolyamon vehet részt.

INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK: Az országos elvekhez igazodó könyvtári elektronikus kata-
lógus, illetve az oktatást támogató adatbázisok kialakítása, fejlesztése. Interaktív, négynyelvű, 
akadálymentes könyvtári portál kialakítása a tanulási szükségleteknek és a különböző fel-
használói csoportok igényeinek megfelelően. Ez történt Jászberényben ezen a napon nevű 
helyismereti blog a könyvtár jászberényi vonatkozású cikkeinek felhasználásával. A Jászkürt 
még feldolgozatlan évfolyamainak elérhetővé tétele a weben. A jászberényi helyi televízió (mai 
nevén Jász Trió Tv) anyagainak visszakereshetővé, online megtekinthetővé tétele.
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