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„Aki le akar
csapni a

közkönyvtárakra,
annak elment a

józan esze."

Dr. Faludi Gábor
ARTISJUS

D r . Fal l ld i G á b o r , az Artisjus Szerzői Jogvédő Egyesület jogi igazgatója az
„Új szerzői jogi törvény és a könyvtárak" című, a Baranyai Könyvtári Info-ban
megjelent előadásának utánközléséhez egyelőre nem járult hozzá. A tárgyalá-
sokat folytatjuk!

„Megtanulhatjuk nagy költőinktől, hogy érzetem-
visszafogva nem lehet élni, s hogy mennyire fon-
tosak a gyökereink.
És megtudhatjuk, hogy igazán úgy tudunk magya-
rok lenni, ha elsősorban emberek vagyunk, és
emberek maradunk."

Kun János

Költészet napja 2000.
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„Szükségük van-e
még a

gyermekeknek
mesékre?"

A Kormány
45/2000 (IV. 7.)

rendelete

MKE EGYESÜLETI
HÍREK

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én a Költészet Napját ünnepel-
jük.

Naponta tapasztaljuk, hogy a gyerekek és a felnőttek egyre kevesebb verset ol-
vasnak, nincs divata a költészetnek. Felvetődik, hogy a mai rohanó, felgyorsult világban
szükség van-e még a versekre?

A Városi Könyvtár vendége Kun János, Debrecenben élő előadóművész volt, aki
húsz éve járja az országot különböző, önállóan összeállított műsoraival.

Amikor kiválasztottuk „Hazám" című előadását, még nem tudtuk, hogy ez év áp-
rilisában ismét mennyire fontos lesz a Haza, Nemzet, Összefogás kérdése.

A kétszer másfél órás előadásban (gyermekeknek, felnőtteknek) magyar költők
művei hangzottak el népről, nemzetről, hazáról.

A műsor első részében a nemzetté válás legdicsőbb korszakáról hallottunk köl-
teményeket, pl.: Huszt, Himnusz, Szózat, majd Ady és Babits műveiből.

A legmegrázóbb, legkomorabb költemények a fasizmus időszakában születtek,
József Attila: Hazám, Radnóti Miklós: Nem tudhatom. Ezek a versek az első sortól az
utolsóig a hazaszeretet bizonyosságai.

A befejező részben a mai magyar irodalom virágaiból idézett a művész a teljes-
ség igényével mind az öt szirmából: magyarországi, erdélyi, felvidéki, vajdasági és
nyugaton élő íróktól, költőktől. A hazát, magyarságot nemcsak a fenyők, a hegyek
boríze jelenti, hanem ahol a kötések köttetnek, ahol szabad és önmagád lehetsz! - írja
Magyari Lajos Sepsiszentgyörgyről.

A komoly, időnként tragikus hangvételű Sütő András sírós, mosolygós elbeszélé-
sének üzenetével oldotta fel az előadóművész: sohasem adjuk fél, a táltos lovak ben-
nünk vannak"*.

Bartók Béla szerint a vers közönség nélkül fészárnyú madár, nem teljesítheti be
küldetését. Kun János színvonalas, a magyar líra gyöngyszemeit felsorakoztató műsorán
értő, érző közönséggel találkozhattunk, akik azt sugallták, hogy szükség van a költé-
szetre és nemcsak a Költészet Napján.

Kun János Debrecenben él. 1973-ban végezett a KLTE magyar-francia szakán.
Versmondó előadóművész diplomát 1974-ben kapott. Néhány évig tanári és közművelő-
dési munkája mellett mondott verset, 1980 óta csak előadóművészként dolgozik.

Az utóbbi években az ország különféle közművelődési intézményeiben több mint
2000 műsort tartott.

„Abban a hitben teszem, hogy így többet tehetek, többet használhatok, mintha
eredeti képesítésem szerint - egy iskolában tanítanék."(Kun János)

Kocsisné Bakos Ilona

Jászberény
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F E L H Í V Á S

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár az 2000/2001-es tanévben újra indítja a könyvtári asszisztens tanfolyamát.

A tanfolyam egyéves, októbertől júniusig tart. írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgával zárul, középfokú szakmai
végzettséget ad.

A képzés OKJ száma: 4 1020 06 3711

Nyilvántartásba-vételi száma: SZO-6/1998. (A 2/1997. MüM r. alapján).

A jelentkezés feltétele: középiskolai végzettség.

A bizonyítvány megszerzésének feltétele - a sikeres záróvizsgán kívül - 30 napos könyvtári gyakorlat letöltése
egy városi könyvtárban.

Konzultációs napok: októbertől júniusig minden hétfőn 9.00 h - 16.00 h-ig.

A tanfolyam helye: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. sz.; Pf.: 139.

A tanfolyam díja: 45.- eFt egy évre, amely két részletben fizethető.

Vizsgadíj: 7.- eFt, melyet májusban kell befizetni.

A fent megadott címre kérjük a jelentkezéseket levélben, június 10-ig.

Szolnok, 2000. május 12.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

r

Uj Néplap
1997-1999

Készült a
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR
HELYISMERETI RÉSZLEGÉBEN

2000

Elkészül könyvtárunk Helyismereti
Részlegében az 1999. évet feltáró
„Új Néplap" CD.

A kiadvány az 1999. szeptember 20-
a után megjelent cikkeket a WinISIS
programmal tárja fel, ezért teljes
körű használatához Win 9x operációs
rendszer szükséges.

A - korábbi évekhez képest - kése-
delmes megjelenésért elnézést ké-
rünk, de az új program CD-n való
működtetése nehézségeket okozott.

A CD - alapértelmezésben - d:\
meghajtóról használható. Ha
könyvtárukban a CD olvasónak
más betűjele van, megrendelé-
sükben ezt jelezzék!

„Ellentételezésként" kiadványunk a
2000 első negyedévében megjelent
cikkeket is tartalmazza.

A WinZSIS program használatá-
ról a CD-t megrendelő könyvtá-
rak számára - igény esetén -
bemutatót tartunk.

A CD 500,- Ft + ÁFA áron megren-
delhető a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Könyvtártól.
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2000 FEBRUÁR - 2 0 0 0 MÁRCIUS
Rékasy Ildikó: Belesimulva (versek, 1999) • Jászsági alsó járás

• Jászalsószentgyörgy
Panel • Jászapáti
A Széchenyi városrész lapja. • Jászkisér
2000. 3, 4. szám • Jászladány
(A lap *pdf formátumban olvasható! • Jászszentandrás

• Tiszasüly
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye múltja és jelene • Tiszai felső járás
(szerk. Scheftsik György, 1935) • Abádszalók
További részek: • Dévaványa
Lengyel Dezső: Zenekultúra • Kenderes
Lengyel Sándor: Vármegyénk sportélete • Kunhegyes
Soós Adorján dr.: Középiskoláink • Kunmadaras
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye városai és községei • Tiszaderzs
• Megyei városok: • Tiszaszentimre

Szolnok (Varga Sándor Frigyes) • Tiszai közép járás
Jászberény (Bene Lajos) • Fegyvernek
Karcag (Dr. Soós Adorján) • Kuncsorba
Kisújszállás (Follajtár Ernő és Gróf Imre) • Tiszabő
Mezőtúr (Dr. Boross István) • Tiszabura
Túrkeve (Varga Sándor Frigyes) • Tiszapüspöki

Központi járás • Tiszaroff
Besenyszög • Törökszentmiklós
Kőtelek • Tiszai alsó járás
Nagykörű • Cibakháza
Rákóczifalva • Csépa
Szajol • Kunszentmárton
Tiszavárkony • Mesterszállás
Vezseny • Nagyrév

Jászsági felső járás • Szelevény
Alattyán • Tiszainoka
Jánoshida • Tiszaföldvár
Jászárokszállás • Tiszakürt
Jászdózsa • Tiszasas
Jászfelsőszentgyörgy • Tiszaug
Jászférsyszaru
Jászjákóhalma Kertész János dr.: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Jásztelek bibliográfiája
Pusztamonostor

Elektronikus könyvtárunk címe:
http://www.vfmk.hu/vfek/index.htm

Építéséhez minden segítséget szívesen fogadunk.
Ottorino Bartolini
Via A. Casadei, 25 - Tel. 67590
47100 Forle
Bourges (F) - Peterborough (GB) - Plock (PL) - Szolnok (H) - Karlsruhe (D)
Testvérvárosok részére

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az előző sikeres gyakorlatot követve, melyről a maga idejében értesítettem
Önt, egy új vitasorozat veszi kezdetét a következő témában:

„Szükségük van-e még a gyerekeknek mesékre?"

Az előző kiadás találkozóin résztvevő előadók mélyrehatóan vizsgálták a mese, a történelem és a hagyományok
jelentőségét a pszichológia területén, Olaszországban és Európában.

Szerzők, gyerekek és felnőttek küldték el kiadatlan szövegeiket a mi Romagna tartományunkból, Münchenből,
Plockból, Zürichből, Moszkvából.

Ottorino Bartolini 1999-ben elbeszéléseket, regéket, meséket és mondókákat gyűjtött össze és adott ki „Itt
vannak a mesék ... mesék mindenkinek..." című kötetében. Az említett kötet színvonalát emelték a romagnai festők és
szobrászok meseillusztrációi.

Tekintettel az előző sikeres próbálkozásra, kérjük Önöket, kérjék fel gyermek és felnőtt szerzőiket, hogy ve-
gyenek részt az új ciklusban, és küldjék el kiadatlan, maximum 4 gépelt oldal terjedelmű regéiket, meséiket és mon-
dókáikat.

A művek a találkozók során kerülnek felolvasásra, amelyről értesíteni fogjuk Önöket.

A vitasorozat végeztével új kötet megjelenése várható, amelynek az Önökhöz történő eljuttatásáról mi fogunk
gondoskodni.

- o -
A fenti levelet Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Közszolgáltatások Főosztá-

lya Ifjúsági és Sport Iroda (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) kérésére közöljük. A pályaműveket Rózsa József iroda-
vezető címére 2000. június l-ig lehet eljuttatni.
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A Kormány
45/2000. (IV. 7.) Korm.

rendelete

a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén
igénybe vehető általános forgalmi adó

visszatérítési támogatásról

A Kormány az általános forgalmi adóról szóló
1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa törvény)
71. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a to-
vábbiakban: kulturális tv.) 1. számú melléklet h) pont-
jában meghatározott könyvtári dokumentumok (a to-
vábbiakban: dokumentumok) beszerzése esetén járó
adóvisszatérítési támogatásra (a továbbiakban: támo-
gatás) a kulturális tv. hatálya alá tartozó könyvtárak
jogosultak, ideértve azokat a könyvtárakat is, amelyek
a kulturális tv. 5. §-ának (3) bekezdésében meghatáro-
zott feltételeknek eleget tesznek.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az áfa tör-
vény 30. § (3) bekezdés b) pontja alapján adófizetési
kötelezettséget teljesítő könyvtárakra.

2. §

(1) A támogatás mértéke a könyvtár által be-
szerzett dokumentumok árában foglalt általános for-
galmi adó összege.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele a
könyvtár, illetve a könyvtár pénzügyi-gazdasági felada-
tait ellátó szerv nevére szóló számla, továbbá a doku-
mentumok állományba, illetve nyilvántartásba vétele.

3 . §

(1) A támogatás a területieg illetékes elsőfokú
állami adóhatóságtól igényelhető az APEH által rendsze-
resített „Bevallás a könyvtári dokumentumok beszerzé-
se esetén igénybe vehető adóvisszatérítési támogatás-
ról" nyomtatvány felhasználásával.

(2) A támogatás folyósítása az APEH-nál vezetett
általános forgalmi adó számláról történik.

4. §

A támogatás az adóhatóságtól félévente egyszer,
a tárgyfélévet követő hónap 20. napjától a tárgyfélév-
ben állományba, illetve nyilvántartásba vett, számlával
igazolt dokumentumok után igényelhető.

5. §
<——

A támogatás igénybevételére a könyvtár, illetve
önálló adószámmal nem rendelkező könyvtár esetében
a könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv
jogosult.

6. §

A támogatás összege kizárólag dokumentumok
beszerzésére használható fel. A felhasználás módját a
könyvtárnak nyilvántartásában ellenőrizhető módon
rögzíteni kell.

7. §

A támogatással kapcsolatos egyéb eljárási kér-
dések tekintetében az adózás rendjéről szóló 1990. évi
XCI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép
hatályba. A támogatás először a 2000. január l-jét
követően beszerzett dokumentumok esetény igényelhe-
tő.

Orbán Viktor s.k., miniszterelnök

Megjelent a Magyar Közlöny 2000. 31. számában
(2000. április 7.)

MKE EGYESÜLETI HÍREK
Az MKE helyi szervezetének vezetősége megtar-

totta az előző évi munkát összegző megbeszélését.
Elfogadták az elnök beszámolóját és kialakították a
szervezet ezévi munkatervét. Ezek szerint a legköze-
lebbi nagyszabású rendezvényünk az a találkozó lesz,
melyen Finnországban járt kollégáink számolnak be a
kint tapasztaltakról, valamint egy, a kérdőívek összesí-
tése alapján közkedveltségnek örvendő téma (könyvtári
menedzsr ient?) szakértő eió'sdását hallgathatják meg a
szervezet érdeklődő tagjai.

Ez a rendezvényünk júniusban esedékes. Remél-
jük, minden érdeklődő kollégához eljutott az ezévi ván-
dorgyűlés híre. A helyi szervezet minden, a vándorgyű-
lésen részt vevő kollégát támogat, mégpedig
útiköltségtérítés címen, tehát mindenki figyeljen, hogy
utazási jegye ne vesszen el, mert csak ennek ellenében
tudunk útiköltségtérítést fizetni.

Ősszel több, országos rendezvény gazdája lesz
az MKE helyi szervezete. Erről időben tájékoztatunk
mindenkit. Felhívjuk figyelmüket, hogy szervezetünk
önálló honlappal rendelkezik a
http://www.vfmk.hu/mke címen. Akinek lehetősége
van, nyomon követheti az eseményeket ott is.

Minden évben gondot okoz a tagsági díj befize-
tése. A lehetőségek: hétfőn és péntek délelőtt szemé-
lyesen a Megyei Könyvtárban Péterné Erzsikénél, ill.
csekken, melyet kérésre bárki számára elküldünk. (El-
nézést kérünk azoktól, akik igényüket korábban már
jelezték. A csekk-utánrendelés megtörtént, így a ko-
rábban igényelt csekkeket is most fogjuk kiküldeni.)
Tagságunk létszáma nagy, viszont a ténylegesen (tag-
díjjal) regisztráltak száma gyér. Kérünk mindenkit,
hogy erre figyeljen egy kicsit jobban oda! (Bármiféle
támogatást csak a ténylegesen regisztrált kollégáknak
tudunk adni, aminek feltétele az éves tagdíj befizetése.)

E számtól kezdve a KAPTÁR az egyesületi hírek
színtere is. Kérjük Önöket, ezirányú kéréseikkel, kérdé-
seikkel is forduljanak hozzánk!

További jó munkát kíván:
a helyi szervezet vezetősége

Kaptár 1ász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója
Szerkesztő: Takáts Béla (takats@mail.vfmk.hu; Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska

Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár => 5000 Szolnok, Kossuth tér 2., Postafiók 139.


