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2001. május 14-én a Könyvtári szülői értekezlet soros előadása előtt szakmai
rendezvényre invitáltuk a megye könyvtárosait. A hallomásból már sokak által ismert,
Interneten történő könyvkereskedelemmel foglalkozó Sunbooks Kft. kért és kapott
lehetőséget könyvtárunk I I. emeleti olvasótermében a bemutatkozásra.

Úgy gondolom, sokak távolmaradását nem az érdektelenség motiválta, ezért rö-
viden bemutatnám a könyvbeszerzés ezen új módjának könyvtárak számára jelentkező
előnyeit. Néhány hónapos tapasztalatom és a bemutatón elhangzottak összegzésével
talán sikerül felkeltenem az érdeklődést a vásárlás ezen formája iránt.

A Sunbooks egy internetes könyvkereskedelmi rendszert működtet. Jelenleg kb.
400 kiadóval áll kapcsolatban, melyek közül egyelőre pontosan a klasszikus nagy kiadók
hiányoznak pl. Osiris , Kossuth , Akadémiai , Műszaki K., de cserébe ott a Jelenkor ,
Kairosz, Ab Ovo, Oskar és folytathatnám a kisebb kiadók sorát.

Kereshetünk a rendszerben konkrét dokumentumot, kérhetünk újdonság és
ajánlat listát. Az újdonságokat célszerű folyamatosan naponta megnézni, mert így egy-
szerre csak 10-20 kötetről kapunk bibliográfiai adatokat. Ennek kinyomtatása 1-3 oldalt
jelent mindössze.
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Rövid önmagának iz i

9637SS3987

téoi Magda

1490 n

A s e r z ó neve már smerás j a m * magyar irodalomban, t o t *
t meg, kisebb meséi p e d ^ fHMrgyvftve, kiadónknál

peldáuí u Oroszlán Sdán taratysága. i Tjvaszlundér mosorya. a
tomoktorta szüret (mindig saját flusztráúóklal). A kötetben szereplő

két írással, ezúttal egészen más területre tért át Szécsi Magda: a Szia,
Fnci reaksa regény egy kúrfon/osósházról. A történet a 6-7-84. ( ' )
kenüetí te lakoköjBsség egy nyarat bestéi el, középpontjában a
narrátor FrUvel, aki a kiskamaszkor nehézségeivel küzd, nem n ő d i g
ám a fönőttefc világát, ezért olykor sajátosan magyarázza meg

eseményeket. Ez a szemlelet adja ennek az akár szotío-
regénynek&#822l; Is nevezhető műnek az elbűvölő humorát, s
tulajdonképpen ez a gondolatvilág teszi elviselhetővé a nagyok néha
igazán kegyetlen világát a kisfiú érzékeny lelkén átszürődő drámák
turnetövé szelídülnek. A Gyöngy címszereplője levélben írja meg
szerelmének félelmetes gyermekkorát az intézett és nevetó-szuio
kegyetlen bánásmódot s a világ részvéöen közönyét a hasonló sorsúak
iránt; de a levél arról s tudósítja a omzenet és az olvasót hogyan
fejlód* kj mindenek eflenére a hősnő önsmerete. s hogyan
jyarapszanak éftetö tapasztaKai. Bravúros írói teoesAmény az alakok
jakiBerúsége, a történetek eHvensége, a nyetv nyers korszerűsége.

W C N O KIADÓI «TT.

Az ismertetés végén megtudhat-
juk, hogy rendelhető, elő- vagy utánren-
delhető, esetleg nem kapható kötetről
van-e szó.

Korrekt behasonlítás után nyugod-
tan dönthetünk a szerzeményezésről.
Amennyiben a beszerzés mellett döntünk,
beírjuk a kért példányszámot a könyvis-
mertetés után található mennyiség rovat-
ba és a „megrendelés" mezőre kattintunk.
Ekkor még nem válik élővé a rendelésünk,
ezért ezt a folyamatot nem is rendelés-
nek, hanem leválogatásnak mondanám.

A kiválasztott dokumentumok ér-
tékéről, darabszámáról, a kapott kedvez-
ményről az aktuális rendelés megtekinté-
sekor kapunk tájékoztatást. Itt még min-
dig van lehetőségünk a rendelés módosí-
tására, pl. sokalljuk a számla végösszeg-
ét, keveselljük az adott dokumentumra
kapott kedvezmény nagyságát.

Amennyiben megtettük a szüksé-
ges változtatásokat, véglegesítjük az
aktuális rendelésünket a „rendelés feladá-
sa" mezőre kattintva. Ekkor megjelennek
- a módosításokat tükrözve - a rendelés
adatai és ekkor történhet meg gyakorlati-
lag a rendelés elküldése. Háromszor kell
tehát megerősítenünk vásárlási szándé-
kunkat, téves megrendelésre egy rossz
gombnyomással nem kerülhet sor.

Az éppen aktuális és a régebben
elküldött rendelésekről a „rendelések
állapota" címszó megnyitásával tájéko-
zódhatunk. A frissen feladott rendelésünk
elfogadását e-mailben küldött üzenet
erősíti meg.

Miért érdemes a már megszokott források mellett kipróbálni a Sunbooks kínálta e-businnes lehetőségét?

- Kényelmesen, időt megtakarítva az íróasztalunknál válogathatunk a könyvajánlatból, nézegethetjük az e-mail
címünkre érkezett ajánlatokat.

- A forgalmazott dokumentumok köre igen széles, mind a kiadók, mind a dokumentumhordozók körét tekintve.
Nemcsak könyv, de CD-ROM, zenei CD, DVD, videó, hangkazetta is rendelhető a rendszerből.

- Kedvezményes vásárlási lehetőséget jelent. Ez vevőnként és kiadónként eltérő nagyságú. Néhány példa az ár-
kedvezmény százalékos nagyságára: Ulpius 33 %, Csokonai 35 %, Jelenkor 20,5 %, Lexika 28,5 % . Összességében
az mondható, hogy a legalacsonyabb mértékű kedvezmény 20%. Természetesen a könyvtáraknak szóló kedvezmény
kisebb a könyvkereskedőkénél.

- A szállítás költsége 3 könyv után díjtalan.

- A teljesítési határidő a jelenlegi lehetőségeket ismerve a legrövidebb: 24 óra. A kért köteteket szabványdoboz-
ban szállítja ki a posta a megrendelőknek.

- A fizetés módja: 8 napon belül történő átutalás.

- Szerződéskötéskor kötelezettségvállalás és vesztenivaló nincs. Egyetlen konkrétuma van a szerződésnek: a
számlát időben ki kell egyenlíteni.

E rövid bemutatás után nyugodt lelkiismerettel biztathatok mindenkit a www.sunbooks.hu honlap felkeresésére,
ahol bejelentkezés nélkül is lehet nézelődni, benyomást szerezni.

Az érdeklődőknek tájékoztatót, megköthető szerződést és felvilágosítást is adhatunk.

BörenrJe* mennyiség:

Máté Ágnes

56/510-119, e-mail: matea@vfmk.hu
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VETÉLKEDŐ GYERMEKEKNEK
Levelező vetélkedőt hirdettünk a megye könyvtáraiba járó gyerekeknek „Olvastok-e minden nap? Olvassatok minden

nap!" címmel két kategóriában.

Vetélkedőnk témái: a magyar történelem eseményei a magyar ifjúsági szépirodalom tükrében. A pályázatba 10-14
éves gyerekek kapcsolódhattak be. Arra törekedtünk, hogy a gyerekek használják a településük könyvtárát. A
résztvevőknek két feladatot kell megoldaniuk. Az általuk megadott történelmi korhoz, eseményhez kapcsolódóan a
település könyvtárában fellelhető művek irodalomjegyzékét kellett összeállítani. Ennek határideje 2001. április 30-a volt.
A megye 17 településéről kétszáznál több bibliográfia érkezett. Akik ezt a munkát elvégezték, hozzánk eljuttatták, azokra
vár a következő feladatsor. A nyári szünetben el kell olvasniuk az alábbi könyveket:

5-6 osztályosok:

Bárány Tamás: A világ közepe, Geréb László: Búvár Kund, Móra Ferenc: Titulász bankója (A kis kuruc című
fejezet);

7-8 osztályosok:

Barabás Tibor: Rákóczi hadnagya, Bistey András: Égő tetők alatt, Jókai Mór: A két menyasszony.

A könyvek elolvasása után választ kell adniuk a művek feldolgozását segítő olvasónapló kérdéseire.

Már elkészültek a feladatok, a napokban küldjük el azon települések könyvtáraiba, ahonnan a bibliográfiák beérkeztek.

A megfejtések beküldésének határideje:

2001. augusztus 3 1 .

A VFMK gyermekkönyvtárosai

FELHÍVÁS
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár mint képző intézmény (16-037/2000.)

KÖZÉPFOKÚ KÖNYVTÁROSASSZISZTENS

tanfolyamot indít 2001 október 2-án

OKJ száma: 894 3711 1020 06
FEOR száma: 3711

A tanfolyamot sikeresen elvégző hallgatók 2002. júniusában

államilag elismert, középfokú szakmai végzettséget igazoló
bizonyítványt kapnak.

A konzultációk hétfői napokon lesznek 9-16 óra között.
A tanfolyam elvégzése könyvtárostanár és könyvtári asszisztens munkakörök

betöltését teszi lehetővé.
A könyvtárosok és pedagógusok rendelkezésére álló képzési támogatás

felhasználható a tanfolyam elvégzéséhez.

Tanfolyami díj: 50.000 Ft/év
Vizsgadíj: 15.000 Ft

A tanfolyam helye: Verseghy Ferenc Könyvtár; Szolnok, Kossuth tér 2.
Jelentkezni [a túloldali jelentkezési lap felhasználásával] a fenti címen lehet 2001.

augusztus 31-ig. [A tanfolyamot 15 fő jelentkezése esetén áll módunkban elindítani!]

Érdeklődni a könyvtárban lehet Csáti Petemétől az (56) 510-121-es telefonszámon,
vagy személyesen 8-16 óra között.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtár

Szolnok
Postafiók: 139.
5001

KAPTÁR

Fax: (56)510-114

JELENTKEZESI LAP

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár 1 éves könyvtárasszisztens
képző tanfolyamára

2001. október - 2002. augusztus

Név:

Leánykori név:

Születési hely: év: hó: nap:

Lakcím: tel.:

Munkahely: beosztás:

Munkahely címe: tel.:.

Iskolai végzettsége (a megfelelőt kérjük húzza alá!)

középiskola
főiskola
egyetem

Szakképzettsége + az intézmény neve, ahol a szakképzettségét szerezte:

2001.

aláírás
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OLVASÁS ÉVE - FÉLIDŐBEN

Igaz, a kezdőrúgás (értsd nyilvános kihirdetés és
némi felelősségvállalás a kormány részéről, ahogy ez
általában, más nemzeteknél szokás) még nem történt
meg hivatalosan a nagyérdemű előtt, de mi már így is
elmondhatjuk, hogy félidőben járunk. Az első pályázási
lehetőségek által nyert pénzeket már javában fogyaszt-
juk, sőt, már az újabbak igénylése is megtörtént. A hiva-
talos állásfoglalástól függetlenül a könyvtáros társadalom
felvállalta az Olvasás Evét s az események zajlanak. A
könyvtári szaksajtó rendszeresen közli a híradásokat,
nemzetközi ki/betekintésre is volt/van lehetőségünk -
mindenki végzi a dolgát. De mi is történt a Megyei
Könyvtár szervezésében az Olvasás Éve jegyében
ezidáig?

Hallhattunk beszámolót az Olvasás Évét beharan-
gozó, előkészítő-felkészítő olvasótáborról Pappné Angyal
Ágnes élménydús, intuitív előadásában, mely csekély
kétséget sem hagyott afelől, hogy az ügy enyhén szólva
is képlékeny állapotban van/volt... Látván, hogy módsze-
reink legbiztosabbika a „magad uram...", oly sok más
könyvtárhoz hasonlóan, mi is belevágtunk a megvalósí-
tásba. S mivel elképzeléseink a központi pénzelosztó
műhelyeknél megértésre és támogatásra találtak, elkezd-
tük keresztülvinni korábban felvázolt terveinket, ami a
gyakorlatban - első lépésként - a telefonos kapcsolatfel-
vételt és egyeztetést jelenti, ami a kívülálló számára
rendkívül egyszerűnek tűnő, ámde a valóságban roppant
idegölő és energiapazarló tevékenység. Ráadásul sokszor
a kimenetele is teljesen bizonytalan. A stációk valószínű-
leg mindenki előtt ismertek: nyomozás elérhetőségek,
telefonszámok, címek után... kísérletezés, hogy elkapjunk
valakit a vonal végén... a meghívott előadó győzködése...
alkudozás az árakról... Ha a vendéget lépre csaltuk, jöhet
az igazi könyvtárosi munka: ajánló irodalom, biográfia,
bibliográfia készítés... meghívó tervezés... a költségek
pontosítása... a költségek szükségszerű csökkentése... a
nagyérdemű tájékoztatása, figyelemfelkeltése, közönség-
szervezés..." beépített" embereink mozgósítása... média-
szervezés... utolsó egyeztetés a vendég-
gel...teremrendezés, dekoráció...a várakozás utolsó, csak-
nem elviselhetetlen perceL.S ha szerencsénk van ( nem
esik az eső, nincs hóvihar vagy negyven fok árnyékban,
nincs dugó a közutakon, nem sztrájkolnak a vasútnál ) ,
akkor megérkezik az előadónk pontosan, s lassan gyüle-
kezik a tétova, helyét kereső hallgatóság is...s az előadó
nem kapta el az éppen aktuális „járványszerű" megbete-
gedést, sőt, a közönség is érdeklődő, majdhogynem
aktív....A program közös megelégedettséggel zárul, s a
könyvtáros kimerültén hazaballag, szent (Jeromos) foga-
dalmat téve, hogy ez volt az utolsó ilyen eset, őt még
egyszer be nem „palizzák" ....Aztán másnap reggel ismét
felveszi a telefont...Valahogy nálunk is így történt... így
lett sorozat a „szülői értekezletekből", amelyek várhatóan
a legnagyobb sikerű rendezvényei lesznek az Olvasás
Évének itt, a megyében. Köszönhető ez az újszerű for-
mának s a téma sokszempontú, felelős megközelítésé-
nek.

Dr. Nagy Attila, közös, többször vendégül látott jó
ismerősünk sorozatindító előadása az alapokat igyekezett
lerakni: ehhez felvázolta a mai magyarországi helyzetet
az olvasás terén, s az ismertetett kutatási, vizsgálati
eredményekkel kellően sokkolta is közönségét. Mezőtúr
szintén vendégül látta már őt az Olvasás Éve kapcsán.
Dr. Ranschburg Jenő a gyermeki személyiség fejlődése
szempontjából beszélt az olvasásról, a médiából is jól
ismert, megnyerő személyisége garancia volt a sikerre.

A téma egyre mélyebb megvilágításba került, s
mikor Márton-Dévényi Éva gyerrhekneurológus felvá-
zolta a dislexia és egyéb kommunikációs rendellenes-
ségek növekedésének a mai korunkban rejlő hátterét,
bizony többen a székhez tapadtunk. De ugyanez tör-
tént a doktornőt hallgató érdeklődőkkel a tiszafőldvári
Városi Könyvtárban is.

Mindannyian reméljük, hogy találkozunk még
vele az ősz folyamán a sorozat folytatása kapcsán. S
hogy mi várható még? Dr. Nagy Attila Túrkevén, az
Ünnepi Könyvhét megyei megnyitóján ismét vendé-
günk lesz. Várhatóan sokan lesznek kíváncsiak az
olvasással kapcsolatos gondolataira, hiszen Karcagra
is várják.

Dr. Ranschburg Jenő pedig Tiszatenyőn tart
előadást hamarosan. A sorozat itt nem ér még véget,
hanem az olvasás eddig még nem érintett aspektusa-
ival bővül majd, szintén neves szakemberek bevoná-
sával. A megye településein pedig a Nevelési Tanács-
adó szakembereivel találkozhatnak az érdeklődők az
ősz folyamán.

Az Olvasás Éve jó lehetőséget teremt arra,
hogy a helyben létező értékekre, kincsekre is ráirá-
nyíthassuk a figyelmet. E törekvésünk eredményeként
az Olvasás Éve jegyében zajlott költészet napi meg-
emlékezésünk is, melynek meghívott vendége Dienes
Eszter, törökszentmiklósi költőnő volt, aki új verses-
kötetét mutatta be az érdeklődőknek bensőséges
beszélgetésen, ahol szó esett az alkotás nehézségeiről
is.

A megye egyetlen irodalmi lapja, az ESŐ szin-
tén bemutatkozási lehetőséget kapott az Olvasás Éve
keretében. Jászberényben Lázár Ervin, Kossuth-díjas
íróval megerősített „csapatuk" tartott oldott hangula-
tú ESŐ-bemutatót. Terveink szerint az estek folyta-
tódnak, s remélhetőleg a megye minél több települé-
sére eljut az ESŐ szerző- és szerkesztőgárdájából
alakult ad hoc csapat, hogy bemutassa a köztünk élő
és alkotó művészeket, műveiket s emberközelbe
hozza azt a munkát, amely egy-egy szám születését
megelőzi, jellemzi.

Gyerekkönyvtárunk sikeresen veszi az akadá-
lyokat a fiatalabb korosztálynak szánt vetélkedősoro-
zat lebonyolításában, jelenleg a második forduló út-
nak indításán fáradoznak (Id. a Kaptárban). Az Ünnepi
Könyvhét szervezése már túljutott a telefonos egyez-
tetéseken, s terveink szerint sokszínű kerekasztal-
beszélgetésre számíthatunk a városi megnyitót köve-
tően honi alkotók részvételével. Az ősz várhatóan
egyesíti erőinket, s az „Összefogás a könyvtárakért"
rendezvénysorozattal karöltve az Olvasás Éve újabb
újdonságnak ható elképzelést vált valóra: több elő-
adásból álló irodalmi szabadegyetem lesz a Megyei
Könyvtárban, melynek témája a sokat vitatott, izgal-
mas posztmodern.

Úgy gondoljuk, hogy a hagyományos módsze-
rek mellett könyvtárunknak sikerült újszerű progra-
mokat is elindítania az Olvasás Éve kapcsán, s ha a
rendezvénysorozat mind a nagyközönség, mind pedig
az érintettek részéről is sikeresen, megelégedéssel
zárul, elmondhatjuk, hogy tevőlegesen is hozzájárul-
hattunk az Olvasás Éve színvonalas, eredményes
megvalósulásához.

az Olvasás Éve munkacsapat
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A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRAK JEGYZÉKÉNEK PÓTLÁSA
[Előzmény: Kaptár, 2000. 7. sz.J

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma elkészítette a nyilvános könyvtárak Jegyzékének 2. részét és azt közreadta a Kultu-
rális Közlöny idei, 9. számában. Az alábbiakban az itt szereplő Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak adatait közöljük:

Település KSH és
megyei

kód neve címe
A könyvtár

vezetője fenntartója alaptevé-
kenysége

Besenyszőg 1611305-
JNSZ

Művelődési
Könyvtár
Besenyszöq

Ház és Szabadság tér 1.
5071

Koczkáné Deme
Irén

Besenyszőg
Község Önkor-
mányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Qbakháza 1622938-
JNSZ

Nagyközségi Ön-
kormányzati Könyv-
tár

Petőfi út 14.
5462

Miklós Andrásné Cibakháza Nagy-
község Önkor-
mányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Cserkeszőlő 1605795-
JNSZ

Cserkeszőlő Községi
Közkönyvtár

Köztársaság
1.
5465

tér Arvainé Tóth Eva Cserkeszőlő
Község Önkor-
mányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Jánoshida 1622859-
JNSZ

Községi Könyvtár és
Művelődési Ház

Fő út 26.
5143

Zámbori Jánosné Jánoshida Község
Önkormányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Jászai sószentgyőrgy 1630711-
JNSZ

Községi Könyvtár Fő út 70/B
5054

MüllerAtOláné Jászalsószent-
györgy Község
Önkormányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Jászjékóhalma 1625186-
JNSZ

Községi Könyvtár és
Közösségi Ház

Bajcsy-Zsilinszky
u. 7.
5121

Fodor István Jászjákó halma
Község Önkor-
mányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Nagyrév 1606318-
JNSZ

Községi Klubkönyv-
tár Nagyrév

Árpád út 76.
5463

Veres Csabáné Nagyrév Község
Önkormányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Örményes 1629382-
JNSZ

Örményes Községi
Klubkönyvtár

Iskola út 25.
5222

Gulyás Ferencné Örményes Község
Önkormányzata

községi köny-
vtári feladatok
ellátása

Szászberek 1605777-
JNSZ

Községi Művelődési
Otthon és Könyvtár

Kossuth u. 197.
5053

Renüerné Boros
Edit

Szászberek Köz-
ség Önkormány-
zata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Tisza bura 1622770-
JNSZ

Altalános Művelődé-
si Központ Könyvtá-
ra

Kossuth u. 62.
5235

Papp Istvánné Tiszabura Község
Önkormányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

Tiszagyenda 1630304-
JNSZ

Községi Könyvtár és
Művelődési Otthon

Béke út 8.
5233

Mártonné Tőzsér
Erika

Tiszagyenda
Község Önkor-
mányzata

községi és
iskolai könyv-
tári feladatok
ellátása

Tiszaörs 1615787-
JNSZ

Altalános Művelődé-
si Központ Tiszaörs,
Nyilvános Közmű-
velődési Könyvtár

Kossuth Lajos u.
3.
5362

Szakécsné Csurgó
Erzsébet

Tiszaörs Község
Önkormányzata

községi könyv-
tári feladatok
ellátása

MKE HÍREK
Az MKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei szerveze-

tének ezévi első rendezvénye februárban volt. A szerve-
zet tagjai vonatra ültek, úti célként a Petőfi Irodalmi
Múzeum könyvtárát és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárát jelölve meg. Az Irodalmi Múzeum-
ban dr. Püski Anikó igazgató fogadott bennünket, majd
kollégáinak adta át a tárlatvezetés jogát, melynek során
megismerhettük a múzeum tevékenységi körét, az ott
folyó kutatómunkát, mindezt a prezentáló kiállításokkal
együtt. A szakkönyvtár bemutatásakor betekintést kap-
hattunk a „kulisszatitkokba", az Interneten is elérhető
adatbázisokba.

A délután az FSZEK Központi Könyvtára új épüle-
tének a bebarangolásával telt. Soron László főigazgató-
helyettes kalauzolt bennünket végig a nyilvános tereken,
ismertetve azokat a szakmai elveket, amelyeket az épü-
let újjáalkotásakor figyelembe vettek. Szemünk előtt egy
olyan könyvtár képe bontakozott ki, amilyenről a legtöbb
könyvtáros csak álmodozhat. S mindez nyüzsgő, élettel
és olvasókkal teli közegben, ahol a műemléki hangulat és
a modern technika szerves egységet alkot.

A tapasztalatcserén 25 kolléga vett részt, s talán
még többen jöttek volna, ha kicsit több idő jut a szerve-
zésre. A pozitív visszajelzéseken felbuzdulva a nyár
elején ismét szeretnénk egy kicsit szétnézni, most a

házunk táján: reményeink szerint a Szolnoki Főiskola
Könyvtára - melyről igen elismerő írás jelent meg a
Könyvtári Levelező/Lapban nemrég - lenne a házigaz-
dánk.

Mint arról valószínűleg már mindenki értesült, az
idei vándorgyűlés Nyíregyházán lesz. A szervezők a leg-
utóbbi kibővített elnökségi ülés keretében beszámoltak a
fejleményekről. A jelentkezők száma több mint hatszáz-
ötven eddig, de esetleges jelentkezésket elfogadnak még
a kollégiumi férőhelyekre. (Jelentkezési lap még tőlünk is
kérhető!)

A kirándulásokra történő jelentkezés már befeje-
ződött hivatalosan, hiszen ott buszférőhelyekkel, határát-
lépéssel stb. is számolni kell. A rendezők szívesen fogad-
nak viszont olyan kiállítási anyagot, amellyel a zajló Ol-
vasás Éve a nagyközönség számára is bemutatható.

Ahogy azt a korábbiakban is jeleztük, a vándor-
gyűlésen való részvételt szervezetünk az útiköltség ere-
jéig támogatni tudja. Természetesen ehhez érvényes
tagság szükséges, azaz hogy az illető az éves tagsági
díjat befizesse pénztárunkba vagy csekken. A tagságról
alkotott valós kép kialakítása segítséget jelentene szer-
vezetünk honlapjának az aktualizálásához is.

MKE J-N-Sz megyei szervezetének elnöke

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

Szerkesztő: Takáts Béla (takats@mail.yfink.hu);Felelős kiadó: Bertalanná Kovács Piroska
Kiadja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
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