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1. Rövid összefoglaló

A Jászberényi Városi Könyvtár 2022-ben reményei szerint a pandémiás helyzet mellett a már
korábban megszokott módon (kötelező védelmi feladatok betartásával, de helyben történő
szolgáltatással) kívánja végezni tevékenységét.
Célunk, hogy tovább folytassuk minőségbiztosítási tevékenységünket, kihasználjunk minden, a
könyvtárunknak megfetelő pályázati lehetőséget.

2. Stratégiai célok végrehajtása

2022-ben is folytatjuk a 2021-2023 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai terv végrehajtását.
Kiemelt stratégiai céljaink között szerepel a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére vonatkozó pályázat
benyújtása, ennek érdekében egy önértékelés elvégzése.
A pandémiás időszak miatt elmaradt elégedettségi méréseket is szeretnénk elvégezni.
Digitalizálási stratégiánk megvalósítása tovább folytatódik, jelentős részben pályázati források
bevonásával.

A már hagyományosnak mondható olvasásnépszerűsítő programjainkat ismét megrendezzük:
Könyves Csütörtök, Kutatók éjszakája, Őszi könyvtári napok.

3. Szervezet

AJászberényiVárosi Könyvtárfenntartója aJászkerület Kulturálisés Művészeti Közhasznú Nonprofit
Kft, mely 100%-os önkormányzati tulajdonú cég. A cég tulajdonosa: Jászberény Város
Önkormányzata.
A könyvtár dolgozói létszáma 2022-ban 12 fő. Ebből 1 fő könyvtárvezető, 9 fő könyvtáros, 1 fő
takarító és 1 fő informatikus. Évek óta segíti munkánk 2 fő nyugdíjas, könyvtárunk volt dolgozói, akik
önkéntes munkában dolgoznak nyugdíj mellett.
Portelki fiókkönyvtárunkban Ifő részmunkaidős kolléga dolgozik.
A könyvtár nyitvatartása (pandémiás időszakon kívül) heti 5 nap, 40 óra.
Könyvtárunk média és hangtárral, gyermekkönyvtári, folyóirat olvasó, felnőtt és helyismereti
részleggel rendelkezik. Könyvtárunk egyedisége a Csillagda és a Jászsági Népmesepont.
2022-ben az állományban az alábbi változások várhatóak: a Jászberényi Városi Könyvtár vezetője
tevékenysége mellett év elejétől a Jászkerület Nonprofít Kft. ügyvezető pozícióját is betölti.
2 fő kolléga a NŐK40 program keretében nyugdíjba vonul, várhatóan 2023-as év elején. (Ez függ a
nyugdíjba vonulás pontos idó'pontjának megállapításától.)

4. Infrastruktúra

Infrastruktúra-fejlesztés keretében a 2021-ben elindult a könyvtár tetőszerkezetének felújítása,
mely 2022-ben fejeződik be. Szeretnénk, ha az épület fejlesztése a nyílászárók cseréjével
folytatódhatna, amijelentős állagmegóvástjelentene.
Fontos lenne a digitálistartalmaktárolására alkalmas eszközök beszerzése.

5. Gyűjteményi informádók

A 2021. évhez képest nem tervezünkváltoztatást könyvtárunkgyűjteményszervezési stratégiájában.
De ezen téren is elmondható, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben kevés anyagi forrás jut
állományfejlesztésre, megóvásra.
A Jászberényi Városi Könyvtár gyűjteményének fejlesztését az érvényben lévő Gyűjtőköri
Szabályzata határozza meg.



Alapvetően elmondható, hogy mind a szép-, mind a szakirodalom tekintetében (könyvek, filmek,
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 fenntartótól 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 dokumentumok gyűjtése, beszerzése.
A gyűjtemény feltárása TEXTLIB integrált könyvtári rendszerben történik, a dokumentumok 80%-a
szabadpolcon található, mivel minimális raktári lehetőséggel rendelkezünk. Dokumentumaink 98%
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.

Digitális tartalomfejlesztésben a Városi Könyvtárért Alapítvány nyújt nagy segítséget részünkre.

6. Szolgáltatások (változások, trendek)

A 2022-es éveben - a pandémiás helyzet függvényében - kívánjuk tovább folytatni
szolgáltatásainkat.
A Jászberényi Városi Könyvtár alapszolgáltatásai megfelelnek a törvényekben, rendeletekben előírt
a könyvtárak által nyújtandó alapszolgáltatásokkal: 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.
Speciális szolgáltatásaink, mely minden korosztály számára elérhető: Csillagda (csillagászat), Jászsági
Népmesepont, Braile-írógép.

7. Minőségirányítás

Könyvtárunk Minőségbiztosítási tevékenységével kapcsolatosan a 2021-23-as időszakra szóló
Stratégiai Terv 2022. évre szólóan teljesítjük.
A Stratégiai Tervben foglaltak megvalósíthatósága nagy mértékben függ attól, hogy lesz-e
pandémiás helyzet miatt hozott, a könyvtárak működését is érintő kormányrendelet.
Cél a Minőségi Díj-ra történő pályázat beadása 2022-ben. Ez függ attól is, hogy milyen feltételekkel
írják ki a pályázatot.



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 előadásoktörténnek Könyvtárunkban.

Másik jelentős tudományos munka könyvtárunkban a Jászsággal, Jászberénnyel kapcsolatos
helyismereti dokumentumok gyűjtése, kutatása. A könyvtár ezen tevékenysége folyamatos.

Terveink szerint 2022-ben is megtartjuk a Kutatók éjszakáját, ahol több tudományos érdekességgel

találkozhatnak, ismerkedhetnek meg látogatóink.

9. Partnerségi együttműködések

Könyvtárunk elsődleges partnerei: a fenntartó Jászkerület Nonprofit Kft., a tulajdonos Jászberény

Város Onkormányzata. 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.

Célunk továbbá A Jászság könyvtáraival egy szorosabb együttműködés kialakítása.

10. PR/marketing/kommunikáció eredményei

Könyvtárunkjó kapcsolatot ápol mind a helyi médiával mind a szakmai sajtóval. Mind a helyi mind
a szakmai sajtóval továbbra isjó kapcsolatot kívánunk ápolni, és megjelenni ezen felületeken.
A social média felületén (és partner felületeken) szintén rendszeres a megjelenésünk, melyet
továbbra is szeretnénk tartani.

11. Összefoglaló a megyei hatókörű városi könyvtárnak...

Jászberényi Városi Könyvtár tekintetében nem releváns.

12. A koronavírus-járvány okozta változásokról

Reményeink szerint 2022-ben már nem kell a SARS-COVID19 világjárvány miatt a könyvtár

bezárásától, vagy zárlatától tartani. Bízunk benne, hogy a Magyarország Kormánya által meghozott
védelmi intézkedések és azok betartásával az évek óta megszokott módon működhet Könyvtárunk.




