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Jász-Nagykun-Szolnok megyében 1993-tól évente rendezünk Könyvtári Napokat.
A két évvel ezelőtt meghirdetett „Összefogás a könyvtárakért" akcióhoz örömmel és
lelkesen csatlakoztunk, hiszen arról szólt, amit mi a korábbi években, igaz, a tavaszi
„újjászületést" megünnepelve, de már hagyományosan csináltunk megyeszerte.

Az idei, Őszi Könyvtári Napokra a Megyei Könyvtár, mint eddig is minden alka-
lommal, megyei programfüzetet készített, rendezvényeket közvetített, sőt a kistelepülé-
seken meg is valósította azokat. A megyében 35 könyvtárunk hirdette meg az „Össze-
fogás a könyvtárakért"akciót, sokszínű programot kínálva.

A közel egy hónapos előkészítő, szervező munkálatok után, amikor már azt is
tudtuk, hogy az október 8-i napon az egyes események könyvtárunk mely pontján,
kinek a vezényletével zajlanak, s ehhez hogyan kell a helyiségeket berendezni - sajtó-
tájékoztatót tartottunk, amelyről jószerivel mindannyian elkéstünk. A közlekedést meg-
bénította ugyanis egy súlyos közúti baleset, aminek következtében csak az a néhány
ember érkezett időben, aki gyalogosan is eljuthatott a könyvtárba.

E baljóslatú „hírverés" után/ellenére, a NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának
gáláns támogatását is élvezve, megyeszerte tartalmas rendezvényekkel vártuk e ha-
gyományosnak nemigen nevezhető szolgáltatások igénybe vevőit.

A hetet október 4-én a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban Szabó József, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg. Szavaiból egyrészt
fenntartói büszkeség csendült ki, hiszen méltó keretet tudtak teremteni a könyvtári
szolgáltatásokhoz, másrészt elismerés azért, hogy ezzel a kerettel a Megyei Könyvtár jól
sáfárkodik.

Popper Péter professzor, akitől a hét alaphangulatának megteremtését is vártuk
(nem csalódtunk!), szellemesen és a tőle megszokott szórakoztató stílusban győzte meg
népes hallgatóságát arról, hogy értékeink - mint minden más - változnak, de a szá-
munkra legfontosabbról soha nem szabad lemondanunk, vigyáznunk kell „életünk gyö-
kerére". Első mondatával pedig, ami így hangzott: „Én vagyok az az undok olvasó..."
rögtön belopta a szívünkbe magát.

Erre a hétfő délutánra invitáltuk a megyebeli könyvtáros kollégákat (minden, a
megyében megtalálható, jelentős könyvtártípus képviseltette magát) egy olyan beszél-
getésre, ahol az elmúlt 5-8 év örömeiről, sikereiről lehetett számot adni. Ez nagyon
komoly feladat volt! Tudvalévő, ha két könyvtáros találkozik, rövid időn belül teljes
egyetértésben úgy összegzik sorsuk mikéntjét, hogy igen, ugyanabban a gödörben
csücsülnek, így aztán a segélykérő kiabálást is legfeljebb a szintén mellettük ücsörgő
kolléga hallja meg.

A támasztott követelmény viszont megtette a hatását. Kiderült, hogy fantaszti-
kus munkabírással, hallatlan akarással kívántak megfelelni a kor kihívásainak. Nem
fogott ki senkin a számítógépesítés, a minőségbiztosítás stb. Egyre többet nyújtanak a
könyvtárak olvasóiknak, az egyre változó-korszerűsödő technikát egyre több könyvtár
„hajtja igába" az előzőek érdekében. Siker ez s az öröm forrása? Természetesen, hiszen
azok a kollégák produkálták az eredményeket - a legtöbb helyen egyre fogyatkozó lét-
számmal - akik hagyományos könyvtárosi képzést kaptak, de felmentést a hagyomá-
nyos, napi penzumok alól senki sem az új ismeretek megszerzése okán.

Megyénkben a nagyközségi könyvtárak reagáltak élénken az országos ajánlásra,
miszerint a fenntartókat kellene megnyernünk a könyvtárak társadalmi szerepének,
megítélésének változásához. A jászladányi kolléganő így fogalmazta meg ezt: „Tudatá-
ban vagyok annak, hogy nagyon fontos lenne, hogy a fenntartó ismerje a könyvtárak
szerepét általában és helyileg egyaránt, így a munkánkat ennek megfelelően ítélhetné
meg. A közelmúltban újra felmerült községünkben a könyvtár és a művelődési ház
összeköltöztetésének - összevonásának gondolata és szándéka - időről időre napirendre
kerül ez a téma, már közel tíz éve - és a tárgyalások kapcsán, során elhangzott véle-
mények és megnyilvánulások alapján - jóhiszeműen - azt gondolom, hogy azok tájéko-
zatlanságból erednek, azonban túlélésük és 'feldolgozásuk' nagyon sok lelkierőnket és a
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könyvtárral kapcsolatos ambíciónkat morzsolta fel. Nyomasztóan hiányzik a szakmának valamiféle minimális elismerése
vagy megbecsülése helyi és országos szinten egyaránt.

Remélem, hogy a képviselőtestület részére könnyebben elfogadható - vagy nehezebben visszautasítható - egy
olyan könyvtári rendezvény, amely a sajtó jelenlétében egy országos mozgalom keretén belül bonyolódik le."

A találkozókat, beszélgetéseket nem követték fenntartói „fogadkozások", de a könyvtárosok lelkének jót tett a
mindenütt elhangzó elismerés. (Cibakháza, Jászkisér, Jászladány, Fegyvernek, Kenderes, Kunmadaras, Rákóczifalva)

Abádszalókon a fenntartó „kézzel fogható" bizonyítékát adta könyvtárpártoló véleményének: október 20-án
szép, új könyvtárat avattak a településen.

A törökszentmiklósi Városi Könyvtár névfelvételi ünnepséget tartott. Ipolyi Arnold nevét vette fel az intézmény.
Az önkormányzat és a város lakossága a könyvtárosokkal együtt igazi ünneppé varázsolta október 10-ét.

A megyéből elszármazott és a ma is itt élő, alkotó írók, költők kaptak lehetőséget a hét folyamán arra, hogy
szülőföldjük olvasóival találkozzanak. Ember Mária, Dékány Kálmán, Őrsi Julianna, Serfőző Simon, Balázs Antal, Bene-
dek Szabolcs, Körmendi Lajos, Jenéi Gyula, P. Nagy István, Dienes Eszter voltak a vendégeink. (24 rendezvény volt.)

A határon túli magyar irodalom képviseletében a sokoldalú Ballá D. Károly és a gyerekekhez különösen „szépen
szóló" Berniczki Éva örvendeztette meg hallgatóit. Ők utólag levélben így látták: „Szolnoki élményeinket azóta is sze-
retettel dédelgetjük és bár sűrű programot szerveztek számunkra, elfáradás helyett mégis inkább feltöltődtünk. Ezek a
Könyvtári Napok hosszú ideig emlékezetesek maradnak számunkra! Szolnok pedig végképp bevonult azon legkedve-
sebb helyek sorába, ahová mindig vissza fogunk vágyni!"

Képtelenség mindenről hírt adni, de a kistelepülések (melyek egyben a megyei könyvtári ellátórendszernek is
tagjai) számára ajándékozott rendezvényekről annyit mégis, hogy az író-olvasó találkozók, a bohóc-jelenetek (a
bohócpár egy óvónő és egy könyvtári dolgozó), a zenés irodalmi összeállítások elsősorban a gyermekeket próbálták
„megérinteni".

Ám pl.: megyénk legkisebb önálló falujában Csataszögön (itt 1998-ban alapítottak könyvtárat), faluünneppé te-
rebélyesedett a rendezvény, mert anyukák és nagyszülők - jószerével az egész falu - részt vett a könyvtári napon.

Számtalan színvonalas kiállítás, vetélkedő, sok és sokféle akció csábította a megye könyvtáraiba a lakosságot.

Az írott sajtó nem az általunk várt - az elmúlt években megszokott - gyakorisággal adott hírt rendezvényeink-
ről, de a helyi TV, rádió kegyeibe fogadott bennünket.

Nem csak kemény munkát kellett végeznie a könyvtáros kollégáknak a rendezvények sikere érdekében, de igen
nagy felelősség is nyomta a vállukat: nem volt mindegy, hogy melyik szolgáltatásukat próbálják meg népszerűsíteni, de
az sem, hogy milyen formában. Itt a Tisza mentén, úgy gondoljuk, hogy jelesre vizsgáztak a könyvtárosok szervezésből
és kivitelezésből, s alkalmanként még maguk is jól szórakoztak. A Megyei Könyvtár munkatársai pl. azon, hogy a
könyvtári TOTÓ azon feladványára, hogy „Milyen műalkotás áll a könyvtár udvarán?"

1. Ford Escort 2. Búsuló juhászkutya 3. Semmi

a megadott válaszlehetőségek közül többen a másodikat gondolták megfelelőnek. (Természetesen a helyes vá-
lasz a „semmi" volt.)

A hét különleges színfoltja volt a Megyei Könyvtár Zenei részlege megszületésének 25. évfordulója. Ebből az al-
kalomból egy délutánon kisebb hangversenyteremmé változott a (ma már) Hang- és Videotárként működő
különgyűjtemény. Több alapító tag jelenlétében lépett fel a Zeneiskola lelkes ifjú csapata, a nemzetközi hírnevet szer-
zett Bartók Béla kamarakórus, s a könyvtárunk műkedvelő zenészeiből alakult alkalmi gitárduó. S volt virág, gyertya-
fény, torta, elrévedező, emlékező tekintetek s vidám, humoros történetek.

Az emlékezések sorát az ELTE 50 éve könyvtárszakot végzett hallgatóinak bensőséges találkozója nyitotta meg
egyébként. Szinte hihetetlen, hogy a könyvtáros berkekben oly ismerősen csengő nagy nevek, mint pl. Papp István,
Kiss Jenő, teljes valójában könyvtárunk falai között emlékezett vissza volt évfolyamtársaikkal a félévszázados múltra!

Sikerként könyveltük el a hosszú és fáradságos, vitától sem mentes munkával előkészített „Fogadjon örökbe egy
könyvet" akció ünnepélyes keretek között történő útnak indítását: a „célszalag átvágása" két igencsak nagytiszteletű
személyiség, Búsi Lajos a Megyei Közgyűlés elnöke és Dr. Lévy Zoltánná az OTP Bank megyei igazgatója jelenlétében,
önkéntes felajánlásukkal történt meg.

A hét talán legegységesebb napja a péntek volt: ekkor több szálon is folytak délután az események: Ember Má-
ria írónő (aki megyénkben született) készülő önéletírásának fejezeteiből olvasott fel, Havas Judit előadóművésznő pedig
műveiből adott elő részleteket, előadásával igazi „író-olvasó találkozó"-hangulatot teremtve. Eközben megérkeztek a
megye neves író-költő vendégei, akik „Beszélgetősarok" című rendezvényünkön derekasan állták a sarat, azaz az ér-
deklődők, olvasóik műhelytitkokat feszegető kérdéseit. Levezetésként egy Szolnokról elszármazott írói „csikócsapat"
mutatkozott be, a köztük már elismert névnek számító Benedek Szabolcs vezényletével. Emlékezetes szereplésük a
Megyei Elektronikus Könyvtár megnyitásához kapcsolódó ünneplés volt, szövegeik azóta olvashatók a
www.vfmk.hu/vfek címen.

De fellépett nálunk Auth Csilla is, több tehetséges „kifutós" fiatal kíséretében, sajátos hangulatot teremtve a
könyvtár csendhez és nyugalomhoz szokott falai között. S akcióink keretében választottunk magunknak „Év olvasóját",
„Becsuktuk a szemünket" az illegálisan eltulajdonított dokumentumok visszajuttatásakor, sőt „meg is bocsátottunk", a
megbocsátható „bűnökért", sőt volt település, ahol a könyvtárhasználat díját is elengedték ez idő alatt. Az érdeklődőket
„Multimédiás-nappal" leptük meg, amelyen volt elméleti alapvetés, de gyakorlati bemutató is a Megyei Könyvtár több
pontján, sőt nagyszámú közönség érdeklődése közepette „Idősebbek is elkezdhetik" mottóval bevezettük olvasóinkat
az internet világába, (Van, aki azóta sem talált ki onnan!) hogy népszerűsítsük a körükben a fiatalok között oly nép-
szerű Internet szolgáltatásunkat.



1999. 9. KAPTÁR

Mi, könyvtárosok, a hét elteltével ismét örömmel tértünk vissza régi, megszokott „kaptafánkhoz". A reflektor-
fény kialudt, az olvasók tovább ostromoznak bennünket kéréseikkel és képzeletünket is túlszárnyaló kérdéseikkel.
Nincs sok idő az összevetésre, az elmélkedésre, szép lassan az idei Őszi Könyvtári Napok is a múlt megszépítő homá-
lyába lép. Tanulság? Ismét gazdagabbak lettünk. S minden bizonnyal olvasóink is, s mindazok, akik bekapcsolódtak
rendezvénysorozatunkba. Természetesen több dolgot másként látunk és másként is ítélünk meg, több mindent más-
ként is csinálnánk. De ez mindig is így volt és így is lesz. S persze, hogy már most megszületett néhány ötlet a követ-
kező Könyvtári Napokra. Hiszen azzal a gondolattal értünk és érzünk egyet, melyet Salamon Pál írótól „vettünk köl-
csön" a megyei rendezvénysorozat egyik mottójaként: „...az élet értelméről nem töprengeni kell, hanem meg kell te-
remteni."

Csáti Péterné Mondok Ildikó

HÍREK A TISZAFÖLDVÁRI VÁROSI KÖNYVTÁRBÓL

Ebben az évben a tiszaföldvári Városi Könyvtár
több pályázaton is részt vett. A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma által „Működési feltételek korszerű-
sítése, technikai eszközök, fénymásológép beszer-
zése" és „Községi és városi könyvtárak állomány-
gyarapítási összegének támogatása" címmel meghir-
detett pályázatain 450.000,- Ft-ot nyert fénymásológép és
könyvek beszerzésére. A pályázatok feltételeinek eleget
téve önkormányzatunk hozzájárulása szintén 450.000,-
Ft-ot tett ki. A NKÖM Könyvtári osztálya központi támo-
gatásként, érdekeltségnövelő támogatás címén 203.000,-
Ft-ot utaltatott át könyvtárunk számára, melyet szintén
könyvek vásárlására fordíthattunk.

A pályázaton nyert összegből 620 db. könyvet vá-
sároltunk Budapesten a Kódex Könyváruházban. A hatal-
mas választék és a könyvtárunk számára biztosított 20%-
os kedvezmény tette számunkra vonzóvá az itt történő
vásárlást. A sok-sok doboz könyvet a tiszaföldvári Pol-
gármesteri Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott kis-
busz segítségével tudtuk hazaszállítani. A dokumentumok
feldolgozását azonnal elkezdtük. Reményeink szerint az
első könyveket még ebben az évben olvasóink kezébe
adhatjuk.

A válogatásnál megpróbáltuk minden korosztály
igényét figyelembe venni. A hangsúlyt a gyermekkönyvek
(mese, kötelező irodalom, tudományos ismeretközlő mű-
vek) beszerzésére helyeztük, mivel köztudott, hogy a
gyermekek által olvasott könyvek a sajátos igénybevétel
miatt sokkal hamarabb elhasználódnak. Indokolttá teszi
végül a döntést az is, hogy örvendetesen nőtt (ez ideig
150 fővel) a gyermekkönyvtárba beiratkozottak száma.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek hozzájussanak
az őket érdeklő irodalomhoz a megfelelő formában és
minőségben, mivel legfőbb feladatunknak tekintjük a
gyermekek érdeklődésének felkeltését, megnyerését és
fenntartását, a könyvekhez, könyvtárhoz való kötődés
kialakítását, kulturális értékeink közvetítését.

A könyv- és könyvtárhasználat írott és íratlan sza-
bályainak betartására nevelés, az olvasás, a könyvtár
megszerettetése szerepelt céljaink között, mikor október
elején

gyermekkönyvtárunk meghirdette a már hagyomá-
nyosnak mondható könyvtári pályázatát általános
iskolások számára „Információ, könyv, könyvtár"
címmel. Az októberben megvásárolt és üzembe he-
lyezett fénymásolónak máris nagy hasznát vettük a
pályázati űrlapok sokszorosítása során, így minden
érdeklődő kisdiáknak biztosítani tudtuk a tesztlapot.

Több mint száz tanuló adta be a megoldott
pályázatot városunk három általános iskolájából. A
kérdések a könyvtárak életéhez és használatához
kapcsolódtak. Többek között kíváncsiak voltunk arra,
hogy vajon tudják-e a gyerekek a katalóguscédulát
„olvasni", milyen fontos adatok vannak az olvasóje-
gyen és mi a különbség az otthoni és a könyvtári
könyvek között. Nagy örömünkre azt tapasztaltuk,
hogy a versenyben részt vevők otthonosan mozog-
nak a témában és a könyvtárban egyaránt, amely
köszönhető az iskolákban folyó munkának és a
könyvtárainkban évek óta folyamatosan tartott ha-
gyományos csoportos könyvtárlátogatásoknak,
könyvtári, könyvtárhasználati óráknak.

Az értékelés után minden résztvevőt emlék-
lappal jutalmaztunk és mindhárom iskolából a leg-
jobb nyolc megoldás beküldőt meghívtuk a gyermek-
könyvtárba. Rövid köszöntő és értékelés után követ-
kezett egy játékos vetélkedő. A feladatokat a gyere-
kek iskolánként csoportokban oldották meg. Azt
tapasztaltuk, hogy örömmel vettek részt a vetélke-
dőn, ami katalóguscédulák betűrendbe sorolását,
könyvek időre történő megkeresését, képkirakót...
stb. foglalt magába.

A csapatokat a helyes megoldásokért pontok
helyett cukorkával, csokival jutalmaztuk. A játék
során megszomjazott és megéhezett társaságot
teával és szendviccsel vendégeltük meg. Ezután
következett a délután igazi meglepetése, egy nagy
csokoládétorta, amit a jól végzett munka jutalma-
ként a gyerekek el is fogyasztottak.

Némethné Fodor Ilona

mb. könyvtárvezető

A LAKÓHELY MEGTARTÓ EREJÉT IS NÖVELI?

Szakmai továbbképzés a Megyei Könyvtárban 1999. december 6-7-én
„Hogyan írjunk (jó) pályázatot?" címen

Annak idején a téma miatt csöpp bizonytalansággal kezdtünk pályázatot írni a Nemzeti Kulturális Alapprogram
Könyvtári Szakmai Kollégiumának felhívására.

Arra gondoltunk, hogy talán már mindenki tud pályázatot írni. Beépült már mindennapjainkba ez a tevékenység

Ugyanakkor - lehetőségeinkhez képest - figyelemmel kísérjük a megye könyvtárainak pályázatait, azok sorsát,
s az alábbiakat tapasztaltuk, pl. az önkormányzatok állománygyarapítási érdekeltségnövelő támogatásához beadott
pályázatok esetében (csak a felzárkóztató programról van szól):
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1998-ban megyénk összesen 650.- eFt-tal részesült az országos alapból, 1999-ben már 2.205.- eFt-tal. Az önkor-
mányzati önrésszel ezek az összegek duplázódtak, ami a könyvtárak szempontjából azt jelenti, hogy megyei szinten az éves
gyarapítási keret 14 %-ával megnó'tt a beszerzés forrása.

- Az első évben váratlanul érte az önkormányzatokat a könyvtári költségvetésen kívüli összegek előteremtése. Ebben
az évben - sok helyen a könyvtárvezetó'k határozott fellépése nyomán - a sikeresen pályázó önkormányzatok erre a célra
(vagy általában) pályázati önrész alapot képeztek költségvetésükben.

- Valószínűsíthető az is, hogy az idén már nem fordult elő, hogy a könyvtáros aláírásával, a könyvtár pecsétjével in-
dítottak útjára pályázatokat.

Ellentétes előjelű „tendencia" érhető tetten a Könyvtárpártoló Önkormányzat c. pályázaton. (Két év adatai alapján
nyilván nem lehet valódi tendenciáról beszélni - de határozottan ígéretes az előző növekedés.)

1997-ben 3.300.- eFt - egy első és két második díj is érkezett megyénkbe - 26.500 eFt-ot osztottak szét a főváros és
a 19 megye között.) 11 településünk nyert. 1999-ben 1.100.- eFt - egy második díj - a megszerzett összeg, s ezt négy
település kapta. Sokkal többen pályáztak az idén, de eleve esélytelenek is.

A fentiekből is azt a következtetést vontuk le, hogy pályázatírás terén van még tanulni valónk. Örülünk, hogy kollé-
gáink is így gondolták és a két nap alatt hallott, látott információk jobban megírt, sikeres pályázatok formájában jelentős
támogatást hoznak intézményeinknek. A jelentkezők nagy száma (67 fő) végképp eloszlatta kételyeinket.

Az első napon az alapítvány létesítésével, működtetésével kapcsolatos tudnivalókról hallottunk dr. Balázs Pétertől
(Magyar Alapítványi Központ, elnök).

Bazsalya Györgyné (NKA) minden olyan buktatóra felhívta a hallgatóság figyelmét, amelyek - az adatlapok kitöltése,
a mellékletek csatolása, stb. - segítségünkre lehetnek a formailag hibátlan pályázat megírásában.

Engel Tibor igazgató úr (Bródy Sándor Megyei Könyvtár, Eger) a helyi önkormányzatok könyvtári érdekeltségnövelő
támogatásáról, az eddigi pályázatok tapasztalatairól adott számot, beágyazva a CXL. tv. passzusaiba.

A tárcaszintű pályázati lehetőségeket vette számba Dr. Tokaji Nagy Erzsébet (OSZK). Megerősítette - amit már tud-
tunk -, hogy a Telematikai pályázatot sajnos nem fogják 2000-ben kiterjeszteni a községekre.

Az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának elnöke, Ramháb Mária logikusan felépített, lényegretörő megfogalmazás-
ban előkészítette a másnapi tréninget. A sikeres pályázatok ismérveit, az előkészítés, pályázatírás, megvalósítás, elszámolás
nélkülözhetetlen mozzanatait gyűjtötte csokorba és adta át nekünk. Az önrészes pályázatok „indoklásaként" elmondta, hogy
azok minden esetben működést segítő pályázatok, a működtetés viszont fenntartói feladat és nem intézményi. Ebből követ-
kezik, hogy a Szakmai Kollégium - méltányolva a helyi finanszírozási gondokat és az intézmények fejlesztés iránti erős
szándékát - álláspontja megingathatatlan: írnak ki működést segítő pályázatokat, de ragaszkodnak az önrész hozzáadásá-
hoz.

December 7-én az előző napon megtanult, megszívlelt jó tanácsokat - Kahulits Andrea ügyvezető igazgató irányítá-
sával - a résztvevők beépítették a helyszínen megírt pályázatokba.

Öt team dolgozott a következő pályázati témákon:

1. Könyvtári arculatterv [Bemutatta: Nagy Mihályné, Karcag, Városi Könyvtár]

2. „Az ecset Petőfije" - Vágó Pál (Vágó Pál emlékezetének ápolása) [Bemutatta: Jászapáti, Városi Könyvtár]

3. Számítógép a máért és holnapért [Bemutatta: Kóródiné Balogh Erzsébet, Mezőhék, ÁMK]

4. „A jóreménység foka" (Könyvtárépítés-bővítés) [Bemutatta: Sugár Istvánná, Jászfényszaru, Városi Könyvtár]

5. Millenniumi gyermek- és ifjúsági programsorozat 2000-ben [Bemutatta: Zámbori Jánosné, Jánoshida, Klubkönyv-
tár]

A tréning vezetője alig-alig talált „kritizálni" valót a pályamunkákban. Azt viszont „elárulta", hogy a bírálók a logiku-
san felépített, reális, konkrét adatokat tartalmazó, megvalósulás után a várható nyereség számbavételét is közlő dolgozato-
kat „szeretik". Ezért kapott dicséretet a 4. témát feldolgozó csapat. Ők a település életére is kiterjesztették a megvalósu-
lástól várt eredményt. Valószínű, hogy jól gondolták: a város népességmegtartó erejét is növelné, ha korszerű, a városi
igényeknek is megfelelő könyvtárat létesíthetnének.

Mindössze 10-15 érdeklődőt riasztott el az első nap zsúfoltsága (kb. 50 fő vett részt a gyakorlaton). Jószerével szü-
net nélkül, lopva bekapott pogácsával, hét órán keresztül tanultunk j o b b a n pályázatot írni.

Mégis maradtak fehér foltok. Pl. a Teleházak és a mi mércénkkel mérve hatalmas területfejlesztési alapok. Megpró-
bálunk sikeres pályázatot írni, s aztán majd megtudni: hogyan lehetne könyvtárainknak hozzájutni, részesedni ezekből a
pénzekből.

Csáti Petemé

Könyvtárunk Internet címe
http://www.vfmk.hu

Katalógusunk Internet címe
http://tlwww.vfmk.hu
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