
KIEGÉSZÍTÉS  
A JÁSZBERÉNYI VÁROSI KÖNYVTÁR  

2021. ÉVI BESZÁMOLÓJÁHOZ ÉS 2022. ÉVI MUNKATERVÉHEZ 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Jászberényi Városi Könyvtár minden évben köteles az előző évi tevékenységéről és adott évi 
munkatervéről beszámolót benyújtani, melyet a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.  
A beszámoló és munkaterv egy formailag kötött dokumentum, melyet az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma ad ki. Sajnos mint könyvtárvezető én is, és kollégáim is érezzük, hogy az 
tájékoztatásra nem megfelelő.  Így jelen kiegészítésben a megküldött dokumentumok mellett 
rövid összefoglalást adnék Önöknek a Jászberényi Városi Könyvtár 2021. évi munkájáról és 
2022. évi munkatervéről.    
 
A Jászberényi Városi Könyvtár a 2021. évi munkáját sajnos a SARS-COVID19 világjárvány 
árnyékában kezdte meg. Év elején továbbra is érvényben voltak azok a korlátozások, melyek 
miatt a könyvtárba járó közösség nem léphetett be intézményünkbe. Így továbbra is a 2020-
ban, a pandémiás helyzetben kitalált és bevezetett könyvtár-kapu szolgáltatással folyt a 
kölcsönzés (az elektronikus felületeinken kért könyveket eldobható papírtáskában 
kölcsönöztük).  
 
A járvány, és ezzel együtt a korlátozások enyhülésével 2021. május 3-án nyithatott újra a 
könyvtár. A látogatók ekkor még maszkban és védettségi igazolvánnyal léphettek be.  
A könyvtár-kapu szolgáltatásunkat is fenntartottuk még, mivel nagyon kis létszám jött (vagy 
mert bejönni) az épületbe.  
A korlátozások 2021. szeptemberével oldódtak fel annyira, hogy már csak maszkviselés (mely 
jelenleg is érvényben van) ellenében lehetett belépni könyvtárunkba. A teljes körű szolgáltatás  
ekkor indult el.  
Programjainkat is ekkor indítottuk: szeptemberben került megrendezésre az eredetileg 
júniusban szokásos Könyves Csütörtök, szeptember végén a szintén szokásos Kutatók 
Éjszakája, melynek fő témája a Star Wars volt.  
Október első hetében az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat eseményei zajlottak,  
majd ettől az időponttól folyamatosan rendeztünk író-olvasó találkozókat. 
Sajnos a pandémia az egész évre rányomta bélyegét, így a programok szervezése is nagy 
nehézségekbe ütközött.  
 
El kell mondani, hogy több kollégánk is átesett a covid fertőzésen.  
 
Kiemelt rendezvények:  
2021-ben a pandémia ellenére két kiemelt rendezvényt sikerült megvalósítani: 

- a 2020-ban elnyert Vándorbagoly díj „továbbröppent”, mely kapcsán a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Gyermekkönyvtári Szekciójával közösen konferenciát 
tartottunk szeptemberben 

- 2021. novemberében pedig a Változócsillagászok 2 napos Országos Találkozója 
valósult meg.  

- Részt vettünk a Szentesen megrendezett Helyismereti Könyvtárosok Konferenciáján. 
 
 



Pályázatok tekintetében elmondható, hogy a csillagászkonferencia CLLD pályázatból valósult 
meg.  
A pandémia miatt csúszás is történt: 2021. májusában zárult a Jászsági Népmesepont pályázat 
(EFOP támogatás).  
 
Ingatlanfejlesztés tekintetében hosszú idő után Jászberény Város Önkormányzatának 
támogatásából elkezdődött a tetőszerkezet felújítása, amely 2022-ben zárul, és reményeink 
szerint megszűnnek a beázások. Köszönjük a támogatást!  
 

2022. évi tervek 
 
2022-ben folytatódik a könyvtár tetőfelújítása, melynek várható befejezése április hónapra 
tehető.  
 
Programok tekintetében (sajnos, még mindig figyelembe kell vennünk a SARS-COVID19 
világjárványt), szeretnénk „teljes” évet végrehajtani: író-olvasó találkozók, csillagász 
előadások megvalósítása. 2022-ben is részt veszünk az országos programokon: Könyves 
Csütörtök (Ünnepi Könyvhét) júniusban, Kutatók Éjszakája szeptemberben, Országos 
Könyvtári Napok októberben.  
 
Infrastruktúra-fejlesztés tekintetében továbbra is nagyon fontos lenne a nyílászárók cseréje, 
és ezt követően 17 év után egy teljes tisztító meszelés megvalósítása.  
 
2022-ben várhatóan több szakmai eseményen tudunk majd részt venni személyesen:  

- Helyismereti Könyvtárosok Országos Konferenciája (Szombathely)  
- Könyvtárosok Országos Vándorgyűlése (Kaposvár)  
- MKE Gyermekkönyvtári Szekció Konferenciája (Orosháza)  

 
Természetesen 2022-ben is keressük a pályázati forrásokat, mind a Könyvtár részére, mind 
együttműködő partnerünk, a Városi Könyvtárért Alapítvány tekintetében.  
 
Városi Könyvtárért Alapítvány 
Néhány szó a Városi Könyvtárért Alapítvány tevékenységéről:  
Az Alapítvány 2021-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyedi támogatásából és a JNSZ 
Megyei Közgyűlés egyedi támogatásából elkezdte a régmúlt jászsági folyóiratainak 
digitalizálását mikrofilmről. Ez a folyamat 2022 év elején is folytatódik.  
 
A digitalizált anyagokat az interneten a http://jaszportal.hu/ oldalon adjuk közre.  
 
További fejlesztési terv a helyi TV digitalizált tartalmának feliratozása és elérhetővé tétele az 
interneten.   
 
Kérem, jelen kiegészítéssel együtt a Jászberényi Városi Könyvtár beszámolóját és 
munkatervét elfogadni szíveskedjenek.  
 
Tisztelettel:  
 
Jászberény, 2022. február 17.         Kovács Péter 
 könyvtárvezető -ügyvezető 

http://jaszportal.hu/

