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1. Rövid összefoglaló

A Jászberényi Városi Könyvtár 2021. évi munkáját a COVID-19 koronavírus világjárvány továbbra is
jelentős mértékben meghatározta. Könyvtárunk a Kormányrendeletek alapján 2021 év elejétől
májusig látogatási tilalom alá esett.

Ezért a könyvtár látogatóinak száma, a kölcsönzési forgalom drasztikusan visszaesett. Folytattuk a
2020-ban kitalált új kölcsönzési formát (KönyvtárKapu), amely alkalmazkodott a könyvtárban
dolgozó kollégák, és a használók egészségvédelmének érdekében hozott intézkedésekhez. A május
3-iki nyitást követően csak védettségi igazolvánnyal, majd szeptembertől már e nélkül is látogatható
volt az intézmény. Az olvasók ekkor tértek vissza igazán Könyvtárunkba.

A minőségirányítástekintetében intézményünk nagyrészt felfüggesztette az éves cselekvési tervben
meghatározott feladatok megvalósítását, mivel azok többnyire összefüggésben vannak a
könyvtárban szervezett programokkal, a könyvtárba járóknak nyújtott szolgáltatásokkal. Ezen
feladatok végzésére is hatással volt a COVID-19 világjárvány.

Fejlesztés tekintetében legjelentősebb volt, hogy 2021 novemberében elkezdődött az épület
tetőszerkezetének felújítása.

2. Stratégiai célok végrehajtása

Minőségirányítási programunk megvalósítása érdekében stratégiai tervet dolgoztunk ki, melyet
2021-el kezdődően 3 évre terveztünk. A világméretű pandémia, és az ezek okán Magyarország
Kormánya által kiadott vészhelyzeti rendelkezések nagymértékben befolyásolták a könyvtár
működését.

A kialakult helyzetben részben (csak úgy mint 2020-ban) felfüggesztettük a 2021. évre tervezett
cselekvési programunk megvalósítását, mivel azok nagy része olyan könyvtári szolgáltatásokhoz
kötődik, melyek bezárt (nem látogatható) intézmény esetén nem teljesíthetők.
Könyvtárunk pályázni kívánt a Minőségi-Díj-ra, melyet évente csak 1 könyvtár nyerhet el. Sajnálatos
módon utólag oly mértékben változott a pályázati feltétel, mely lehetetlenné tette a már elkészült
pályázat beadását.

A részletes kifejtést a Minőségirányítási tevékenységünkről szóló beszámoló tartalmazza.

3. Szervezet

AJászberényi Városi Könyvtárfenntartója a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit
Kft, mely 100%-os önkormányzati tulajdonú cég.
A könyvtár dolgozói létszáma 2021-ben 12 fő volt. Ebből 1 fő könyvtárvezető, 9 fő felsőfokú
végzettségű könyvtáros, 1 fő takarító és 1 fő informatikus. Évek óta segíti munkánkat 2 fő egykori
könyvtáros kollégánk, akik nyugdíj mellett vállalták az önkéntes feladatokat. Portelki
fiókkönyvtárunkban 1 fő szintén önkéntes foglalkoztatott munkatárs tevékenykedik.
A könyvtár kölcsönzési idő nyitva tartása (pandémiás időszakon kívül) heti 5 nap, 40 óra.
Könyvtárunk média- és hangtárral, folyóirat-olvasóval, gyermekkönyvtárral, valamint felnőtt és
helyismereti részleggel rendelkezik. Könyvtárunk egyedisége a Csillagda és a Jászsági Népmesepont.



4. Infrastruktúra

2021-ben jelentős fejlesztés a könyvtár tetőszerkezet felújítás megkezdése, mely 2022-ben fog

befejeződni.

A tetőszerkezet felújításon túl továbbra is elmondható, hogy nagymértékű felújításra és

állagmegóvásra lenne szüksége a Könyvtárnak helyt adó épületben: nyílászárók cseréje, tisztító
meszelés tekintetében.

A Könyvtár épületének állaga a magas kihasználtság és az elmúlt évek elmaradt karbantartásai miatt
folyamatosan romlik! A károsodás olyan mértékű, hogy az épületben lévő nyílászárók nagyrészt

menthetetlenek, cserére lenne szükség. Belső tisztító meszelés 15 éve nem történt. Az esővíz

lefolyórendszer tisztítása, a tetőszerkezet karbantartása is esedékes lenne.

A fenntartó Jászkerület Nonprofít Kft. írásban tájékoztatva lett mind az épület állagáról mind az

eszközök meghibásodásáról.

A Városi Könyvtárért Alapítvány által a Jászberényi Városi Könyvtár több dokumentuma

digitalizálásra került, mely digitalizált tartalom tárolására fontos lenne a szerver és digitális

tárolókapacitás fejlesztése.

5. Gyűjteményi informádók

A Jászberényi Városi Könyvtár gyűjteményfejlesztését az érvényben lévő Gyűjtőköri Szabályzat

határozza meg. Alapvetően elmondható, hogy mind a szép-, mind a szakirodalom tekintetében

(könyvek, fílmek, CD-k) a könyvtár olvasóinak igényeit vesszük alapul, követjük a trendeket.
Folyóiratok beszerzése terén is minden igényt megpróbálunk kielégíteni.
Fontosnak tartjuk, hogy a Jászság/Jászberény helyismereti kutatóinak hagyatékát megszerezzük,

feltárjuk, kutathatóvá tegyük.

A beszerzések részben a fentartótól kapott forrásból, részben a könyvtári érdekeltségnövelő

pályázatból valósulnak meg. Minimális részben adományokat is kapunk.
A gyűjteményszervezés kiemelt fontosságú területe a Jászsággal és Jászberénnyel kapcsolatos

helyismereti, történelmi dokumentumokgyűjtése, beszerzése.

A gyűjtemény feltárása TEXTLIB integrált könyvtári rendszerben történik, a dokumentumok 80%-a

szabadpolcon található, mivel minimális raktári lehetőséggel rendelkezünk. Dokumentumaink98%

megtalálható a TEXTLIB rendszerben.

Állományvédelemre (RFID vagy mágneses) sajnálatos módon nincs lehetőségünk, azok magas
beszerzési költsége miatt. Ugyanezen okból sajnos dokumentumok köttetésére sincs lehetőség.

Pedig fontos lenne, hogy a meglévő dokumentumainkat megóvjuk a pusztulástól.

Digitalizálási tevékenységünket a Városi Könyvtárért Alapítvány támogatja. Az Alapítvány

segítségével 2021-ben sikeresen digitalizálásra került a Jászberényi Városi Könyvtár mikrofilm
állománya (67 tekercsen 47.865 felvétel - a Jászság 1950 előtti folyóiratai).



6. Szolgáltatások

AJászberényi Városi Könyvtár alapszolgáltatásai megfelelnek a törvényekben, rendeletekben előírt,
a könyvtárak által nyújtandó alapszolgáltatásoknak: lehetőség van dokumentumok (felnőtt és
gyermek) kölcsönzésére, dokumentumok helyben használatára, könyvtárközi kölcsönzésre.
Könyvtárunk lehetőséget biztosít helyben történő kutatásra (elsősorban a gyűjtőköri szabályzatban
meghatározott, Jászsággal és Jászberénnyel kapcsolatos helyismereti dokumentumokat gyűjtjük).
Az alapszolgáltatásokon túl lehetőség van Internet használatra, nyomtatásra, szkennelésre (A3-
méretig). Könyvtárunkban elérhető a NAVA gyűjtemény és az Arcanum Digitális Adatbázis.
Speciálisszolgáltatásaink, mely minden korosztályszámára elérhető: Csillagda (csillagászat), Jászsági
Népmesepont, Braille-írógép.

2021. évben a továbbra is jelentős pandémiás helyzet miatt - a 2020-as évhez hasonlóan -
szolgáltatásainkat át kellett alakítani. Szolgáltatásaink egy részét online platformra helyeztük át:
ilyen volt a mesemondás, a csillagászati előadások. Másik része felfüggesztésre került: internet
elérés, nyomtatás, szkennelés.

Folytattuk a 2020-ban bevezetett "Könyvtár-Kapu" szolgáltatást. Ennek lényege, hogy az online
felületen (e-mail, messenger), vagy telefonon kért dokumentumok egyszerhasználatos
papírtasakokba kerültek összeválogatásra, melyet a rendelést követó' napon vihettek el az olvasók.
A visszahozott könyveket pedig egy az udvaron (esővédett) helyre kirakott kosárba gyűjtöttük.
A személyes kölcsönzés és helyszíni szolgáltatások 2021 május 3-ától indultak újra.

A pandémiás időszak alatt a további rendezvények elmaradtak. Ezzel együtt az 50 órás önkéntes
szolgálatra jelentkező tanulókat sem tudtuk fogadni.
A tiltások feloldásával folyamatosan indítottuk újra a "helyszíni" szolgáltatásokat, mint a
"hagyományos" kölcsönzést, helyben olvasást, internet szolgáltatást, Mesepont, 50 órás önkéntes
szolgálat, és minden egyéb felfüggesztett szolgáltatást.

7. Minőségirányítás

A minőségbiztosítás tekintetében az intézmény csakúgy mint a 2020-ban, 2021-ben is
felfüggesztette a minőségbiztosítási programjaban (éves cselekvési terv) meghatározott
feladatokat, mivel azok nagy része összefüggésben van a könyvtárban szervezett programokkal, a
könyvtárba járóknak nyújtott szolgáltatásaival. Ezen feladatok végzésére is hatással volt a COVID-19
világjárvány. A minőségbiztosítási tevékenységet a teljeskörű újranyitással indítottuk újra.
A stratégiai terv 2021-2023-as időszakra szól.

Sajnálatos, hogy az új stratégiai terv kidolgozásához semmilyen szakmai segítséget nem kaptunk,
mivel nincs Országos Könyvtári Stratégia, és az Országos Digitalizálási Stratégia is lejár 2021-ben.
Könyvtárunk szeretett volna pályázni a Minőségi Díj-ra, melyet 2 innováció bemutatásával csak 1
könyvtár nyerhet el évente. A kiíró Könyvtári Intézet a pályázati feltételeken a beadási határidő előtt
1 hónappal olyan szintű módosítást végzett, mely lehetetlenné tette a pályázat beadását.



8. Tudományos kutatás és kiadványok

A Jászberényi Városi Könyvtár az ország egyetlen olyan könyvtára, amely működő Csillagdával
(csillagvizsgáló) rendelkezik. Ezen tevékenység keretében amatőr csillagászok összejövetelei,
csillagász szakkör és csillagászati előadások történnek Könyvtárunkban, melyek a pandémiás helyzet
szerint felfüggesztésre majd újra indulásra kerültek.

2021-ben országos szintű csillagászati eseményt, a Változócsillagok Csillagászainak találkozóját
sikerült megvalósítanunk pályázati forrásból.

Másik jelentős tudományos munka könyvtárunkban a Jászsággal, Jászberénnyel kapcsolatos
helyismereti dokumentumokgyú'jtése, kutatása. A könyvtár ezen tevékenysége folyamatos.

9. Partnerségi együttműködések

Könyvtárunk elsődleges partnerei: a fenntartó Jászkerület Nonprofit Kft., a tulajdonos Jászberény
Város Önkormányzata. Fontos partner a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény,
mint megyei hatókörű városi könyvtár, és a Hagyományok Háza. Civil szervezetek közül a Városi
Könyvtárért Alapítvány (Jászberény), a Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület és a jászberényi Sas
Központ. Ezen kívül számos formális és nem formális szervezettel, civil szervezettel, személyekkel
állunk kapcsolatban. Folyamatosan keressük a partnerségi együttműködéseket, melyek elősegítik
könyvtárunk munkáját, a minőségi könyvtári szolgáltatást.

Célunktovábbá AJászság könyvtáraival egy szorosabb együttműködés kialakítása.

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei

2021-ben a pandémiás időszak alatt nagyrészt csak online felületeken értük el olvasóinkat. A fő
kapcsolattartó online felület a social media felület, a Facebook (www.facebook.com "aszkon vtar)
profilunk maradt.

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtár által

JászberényiVárosi Könyvtártekintetében nem releváns.

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról

A vírussal kapcsolatos rendeletek miatt könyvtárunk 2021január 01. és május 03. között látogatási
tilalom alá esett.

Ennek hatására a könyvtári forgalom drasztikusan visszaesett. Üj kölcsönzési formákat kellett

kitalálni, melyekalkalmazkodtaka hozott rendeletekhez, és mind a könyvtárosban dolgozó kollégák,
mind az olvasók egészségének védelméhez.

Ezen időszakban a 2020-ban kidolgozott és bevált "Könyvtár-kapu" módszerrel (online küldött
kérések papírtáskában történő átadása) kölcsönöztünk. Elmondható, hogy mind a két kölcsönzési
formának nagy sikere volt.

Sajnos az óvodás, iskotás csoportok sem látogathatták a könyvtárat, sőt többször online oktatásban
részesültek. Ennek hatása érezhető volt könyvtárunk forgalmán, és érezhető volt a pályázatainkkal

kapcsolatosan is.



Jászkerület I. Szolgáltatási feladatok

Nonprofit Kft, 1. Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén)
Jászberényi 2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma
Városi 2. 1. tárgyévben a könyvtárhasználatok száma
Könyvtár 2. 2. A tárgyévi regisztrált használók száma

2.3. A tárgyévi látogatók száma

3. A könyvtári honlap-látogatások száma (kattintás a honlapra)
4. A könyvtár honlapja (teljes webhely) hány nyelven érhető el
5. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen

. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási Rendszerben kölcsönzött dokumentumok száma
7. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma

j 7. 1. A szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma
8. A könyvtári OPAC használatának akorisága (használat/év) (kattintás az OPAC-ra)
9. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként
9. 1. Könyv
9. 2. Időszaki kiadvány
9. 3. AV-dokumentum

9.4. Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)
9. 5. Elektronikus dokumentum (digitálisan)
10. Irodalomkutatások, témafigyelések száma
10. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma
10. 1. A fogyatékossággal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma
11. A könyvtár által szervezett

11. 1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma
11. 1. 1. a képzéseken résztvevőkszáma

11. 2. digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma
11.2. 1. a képzéseken résztvevőkszáma

11.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma
11.3. 1. a képzéseken résztvevők száma
11.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon résztvevők száma
11. 4. 1. a résztvevők száma

11. 5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló,
toleranciára nevelő és multikulturális programok
11. 5. 1. a programok résztvevőinek száma

11. 6. nemzetiségi közösségi indentitást erősítő programok száma

40,00
2547,00

73232,00
3156, 00

42201, 00
33818, 00

1, 00
280, 00
36,00
3,00

2939,00
175147, 00

43289, 00
0,00

1895, 00
36,00
0, 00
0,00
4, 00
6, 00

44,00
1352,00

3, 00
26,00
0,00
0, 00

65, 00
1894, 00

2,00

40,00
0,00



11. 6. 1. a programok résztvevőinek száma 0, 00
11. 7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma 8, 00
11.7. 1. a programok résztvevőinek száma 162,00
11. 8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett fejlesztő programok,
foglalkozások és az azokon résztvevők száma "'''
11.8. 1. a programok résztvevőinek száma 2225,00
11.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések 10,00
11.9. 1. a programok résztvevőinek száma 156,00
12. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma 0,00
13. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 0,00
14. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 40, 00
15. A használói elégedettség-mérések száma 4,00
15. 1 Aválaszadó használók aránya/alkalom (átlag) 28,00
16. A megyei hatókörű városi könyvtár koordinációjával minősítésre készülő települési könyvtárak száma 0,00
17. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel
kötött megállapodások száma ""''
18. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 2,00
19. A könyvtárral írásos e üttműködést kötő civil, határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 30,00
II. Gyűjteményfejlesztés
1. A könyvtári állomány éves gyarapodása dokumentumtípusonként
l. l. Könyv(db) 2043,00
1. 2. Bekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0, 00
1.3. Kartográfiai dokumentum (db) 1,00
1.4. Nyomtatott zenei dokumentum (db) 0,00
1. 5. Hangdokumentum (db) 0, 00
1. 6. Képdokumentum (db) 49, 00
1.7. Etektronikus (digitális) dokumentum (db) 39,00
1. 8. E-könyv (db) 0,00
E ébdokumentum (db) 0,00
2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok száma dokumentumtípusonként
önyv (db) 551, 00
ekötött, tékázott folyóirat (kötet) 0,00

Kartográfiai dokumentum (db) 0, 00
yomtatott zenei dokumentum (db) 0, 00

.langdokumentum (db) 0,00
Képdokumentum (db) 41, 00



Elektronikus (digitális) dokumentum (db)
Digitalizált és szolgáltatott dokumentum (db)
E-könyv (db)
Egyéb dokumentum (db)
3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma
4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma
5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma
8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrzött dokumentumok száma
8. 1. Százalékos aránya a tel'es állománvhoz kéoest

III. Gyűjteményfeltárás
1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma
2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöttötttételekszáma

3. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve
4. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény
e észének %-ában)
V. Rendezvény, kiállítás

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei és országos szintű közösségi programok, rendezvények száma
összesen

1. 1. a résztvevők száma

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma
2. 1. a résztvevők száma

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma
3. 1. a látogatók száma

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma
4. 1. a résztvevők száma

5. E éb rendezvényeken résztvevők száma

VI. Allományvédelem

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben
részesült dokumentumok száma

2. Muzeális dokumentumok száma

3. Restaurált muzeális dokumentumokszáma

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma
5. Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma
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54, 00
16, 00
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0, 00
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Jászberényi Állatokvilágnapja
Városi Jászok Egyesülete jubileumi kiállítás

Könyvtár Stimulart projekt workshop

MKE G ermekkön tári Szekció szakmai na

Változócsilla ászok Orszá os Konferencia

aradj otthon online programok
nline csillagászati előadás

1 Logiscool
Családsegítő előadás, dr. Pető Katalin
Adventi adománygyűjtő kampány: Fordított adventi naptár
Alzheimer séta

oglalkozás a fogyatékossággal élő fiatalok nappati klubjának (4 alkalom)

Könyvtárlátogatás, élőszavas mesemondás fogyatékossággal élőknek(2)

Atizmussal élő fiatalember előaadása (2 alkalom)
'oltvarró klub

Tematikus könyvtári foglalkozás nyugdíjasoknak (több alkalom)

esemondás, beszélgetés, foglalkozás nyugdíjas klubban és otthonban
:lőszavas mesemondás (több alkalom)

Tipegő foglalkozás
utatók éjszakája
utyákkal az Életért Alapítvány kampány

Családbarát szolgáltatóhely pályázat
ultúrzug (több alkalom)

Adventi kézműves foglalkozás
obilplanetárium

3szi Könyvtári Napok családi kreatívkodás

amaraterem

amaraterem

amaraterem

Jászsági Népmesepont

amaraterem

nline tér, Facebook

nline tér, Facebook

yermekkönyvtár

amaraterem

elnőttkölcsönző

Jászberény főtér

maraterem

lászsági Népmesepont

maraterem

yermekkönyvtár

maraterem

Szent Ferenc ESZI

Jászsági Népmesepont

yerekkönyvtár

maraterem

elnőttkölcsönző

Jászberényi Városi Könyvtár

Jászberény város

Gyerekkönyvtár

júsági ház
maraterem

iállítás

iállítás

onferencia, workshop

(onferenda, workshop

onferencia, workshop

igitális kompetencia

igitális kompetencia

igitális kompetencia

látrányos helyzetűek

látrányos helyzetűek

ogyatékossággal élők

ogyatékossággalélők

Fogyatékossággal élők

ogyatékossággalélők

yugdíjasok

yugdíjasok

yugdíjasok

Családi
Családi
Családi

Családi

Családi

Családi

Családi
Családi

Családi



Adománygyűjtés: Nyújtsd a kezed egy mancsért
Rendhagyó irodalmi óra Holden Rose

Online mesemondás (többalkalom)
Nyári népmesetáborok

Népmesepontos foglalkozás ovis csoportoknak (hetente 2-3 csoport)

Népmesepont foglalkozás ált. isk. csoporoknak (hetente 2-3 csoport)
Könyvbemutatók (3 alkalom)

Kulturális óra ált. isk. csoportoknak (havonta 2-3 alkalom)

Kulturális óra középisk. Csoportoknak (havonta 2-3 alkalom)
Csoportok könyvtárlátogatása (több alkalom)
Külföldi delegációk, csoportok könyvtárlátogatása (3 alkalom)
Kiscsillagász tehetséggondozó szakkör

Csoportlátogatásoka Csillagdában
Szakmaigyakorlatos hallgatók mentorálása
Állatkerti délelőtt a felelős állattartásról
Pályaorientációs foglalkozás
Olvasókör

Csillagász szakkör
Bakancslista

Pávakör

Magyar kultúra napja
Könyves Csütörtök

Jász Helytörténeti Körtalálkozó
Endrei Judit író-olvasó találkozó

Felnőttkölcsönző

Kamaraterem

Online tér, Facebook

Ifjúsági ház, Népmesepont

Jászsági Népmesepont

Jászsági Népmesepont
Kamaraterem

Jászsági Népmesepont

Kamaraterem

Jászberényi Városi Könyvtár
Jászberényi Városi Könyvtár
Csillagda

Csillagda

Felnőttkölcsönző

Kamaraterem

Gyerekkönyvtár

Kamaraterem

Kamaraterem

Kamaraterem

Kamaraterem

Kamaraterem

Jászberényi Városi Könyvtár
Kamaraterem

Kamaraterem

Családi

Olvasás, szövegértés
Olvasás, szövegértés

Olvasás, szövegértés

Olvasás, szövegértés

Olvasás, szövegértés
Olvasás, szövegértés

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat

Tehetséggondozás, fejlesztés
Tehetséggondozás, fejlesztés
Tehetséggondozás, fejlesztés
Tehetséggondozás, fejlesztés
Tehetséggondozás, fejlesztés
Közösségi program

Közösségi program

Közösségi program

Közösségi program

Közösségi program

Közösségi program

Közösségi program

Közösségi program
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Jászberényi
Városi Könyvtár

S itó el nés, uüiikáció ame

dvari Imre: Online csillagászati diákolimpia
lllés Anita: Virtuális sétára hív a gyűjtemény
Kovács Péter: Jászberényi Városi Könyvtár Csillagda
Osztönzik a helyi kulturális kreatív termékek létrehozását
AJászberényi Városi Könyvtárban 2008. november 7-én felavatott csillagda
llés Anita: Önkéntesekkel is segítik a kórházat
esti József: Oltópontokon is segítettek munkatársaik

A filmszínház és a könyvtár is megnyílt
Üjra nyitnak kulturális tereink: Dukai Rita nyilatkozata
unné DarókAnikó: Könyvtárossá vált óvodások

app Izabella: Jászsági népmesék [könyvbemutató]
edves Olvasóink!

lés Anita: Adományt gyűjtenek a könyvtárban
emeter Gábor: Láthatatlan tér a Városi Könyvtárban

Ajászberényi könyvtár idén is csatlakozott a Kutatók Éjszakájához
lés Anita: Ismét főszerepbe kerülnek a könyvek
:lkezdődött az őszi programkavalkád
Jés Anita: Közzétette az adatokat a könyvtár
seink világába kalandozhattak: Kaszás Mátéval
ulturális mozaik : Országos Könyvtri Napok programjai
egújul a könyvtártetőszerkezete : Kovács Péter tájékoztatója

llés Anita: Kutatási eredményeikről is beszámoltak a jászberényi fórumon

emeterGábor: Utazó Planetárium

lemeter Gábor: Két köztéri képzőművészeti alkotás közintézményeken
lés Anita: Feladatok is kapcsolódtak az elhangzott történetekhez

'rh tősége ava

eteor, 51. évf. (2021. jan. ) 54-55. p.
j Néplap, 32. évf. 35. sz. (2021. 02. 11.) 4. p.
onyvtárvilág, 2021. 9. évf. 2. sz.

Munkaerőpiac, 2021. február 25., 5. p.
Zöld Magazin, 2021. márc. 22., 12. p.
Jj Néplap, 32. évf. 85. sz. (2021. 04. 14. ) 5. p.
Üj Néplap, 32. évf. 71. sz. (2021. 03. 26. ) 3. p.
Új Néplap, 32. évf. 101. sz. (2021. 05. 04. ) 4. p.
Jászkürt Űjság, 10. évf. 8. sz. (2021. 05. 060.) 5. p.
Jászkürt Újság, 10. évf. 10. sz. (2021. 05. 20.) 3. p.

-lonismeret, 49. évf. 2. sz. (2021 április) 117-119. p.
Jászkürt Üjság, 10. évf. 14. sz. (2021. 07. 15.) 5. p.
Űj Néplap, 32. évf. 213. sz. (2021. 09. 14. ) 4. p.
Jászkürt Üjság, 10. évf. 18. sz. (2021. 09. 16.) 4. p.
'j Néplap, 32. évf. 225. sz. (2021. 09. 28. ) 4. p.
Jj Néplap, 32. évf. 227. sz. (2021. 09. 30.) 4. p.
Üj Néplap, 32. évf. 237. sz. (2021. 10. 12. ) 4. p.
'j Néplap, 32. évf. 239. sz. (2021. 10. 14. ) 1-2. p.
j Néplap, 32. évf. 239. sz. (2021. 10. 14. ) 4. p.

Őszi Mozaik : Új Néplap mell. 2021. 10. 16. 7. p.
Új Néplap, 32. évf. 261. sz. (2021. 11. 11. ) 2. p.

Új Néplap, 32. évf. 261. sz. (2021. 11. 11. ) 4. p.

Jászkürt Űjság, 10. évf. 23. sz. (2021. 11. 25. ) 7. p.

Jászkürt Újság, 10. évf. 25. sz. (2021. 12. 13. ) 10. p.
'j Néplap, 32. évf. 288. sz. (2021. 12. 13. ) 2. p.



Munkaügyi adatok
Osszlétszám

Ebből vezető vagy magasabb vezető
Távollévők
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak
Könyvtáros szakképesítéssel
Középfokú szakképesítéssel
Egyéb felsőfokú végzettséggel
Egyéb munkakörben foglalkozatottak
Egyéb alkalmazott felsőfokú végzettséggel
Egyéb alkalmazott középfokú végzettséggel

2021. január 1-i állapot szerint 2022. január 1-i állapot szerint
14 13
1 1
2 O

8

o

1

o

2

9

o

1

o

2

*Az adatok egész főben megadva, az esetleges részmunkaidő figyelmen kívül hagyásával értendőek



Pénzügyi adatok

Az intézmény finanszírozási bevételei

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz

- ebből fenntartói támogatás
ebből felhasznált maradvány

- ebből központí költségvetési támogatás
-ebből pályázati támogatás
- a pályázati támoaatásból EU-támo atás
Az intézmény működési bevételei

Szolgáltatásokhoz köthető bevétel

E véb bevétel

Az intézmény kiadásai kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő összesjárulék
Dologi kiadás
Egyéb kiadás

2021. évi tény

6000
5950Í
49361

10148
10148

49
491

o

59855
39572

3554
7324
9405


