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„Morzsák" a vándorgyűlésről
Semmi sem biztos változó világunkban, de az igen, hogy a könyvtárosok

minden augusztusban találkoznak az ország valamelyik városában.

A rekkenő hőségben az idén Nyíregyházára "zarándokoltunk". Jó szervezés,
szívélyes vendéglátás, sok-sok tapasztalat, szép környezet és jó hangulat- ezek
jellemezték ezt a vándorgyűlést.

A rendezvény mottója „Iskola a könyvtárban, könyvtár az iskolában" volt, de
akár az is lehetett volna: mi a szerepe napjainkban a könyvtárnak, van-e jövője
az írott dokumentumoknak?

Számítógépes világunkban pozitívnak tartom, hogy az emberi tényező
kiemelt hangsúlyt kapott a programokban. Fontos feladatunk, hogy a
számítógépes szolgáltatás és a hagyományos könyvtári dokumentumok
kölcsönösen segítsék, egészítsék ki egymást.

„Munkánk a válogató olvasás segítése- jó kérdéseket tegyünk fel, legyen az
könyvben vagy számítógépen." (Nagy Attila)

A számítógép sem mindenható, nagyon sok információ nincs meg az
Interneten. Ha figyelmesek vagyunk, ezt észrevehetjük, keressük ki írott
dokumentumokból az olvasóknak.

Az informatikus és a könyvtáros dolgozzon össze a könyvtárhasználat
kialakításában!

A gyermekkönyvtáraknak a személyiségformáló, értékközvetítő,
könyvtárhasználatra nevelő funkciói kerülnek előtérbe. Az iskolai könyvtár és a
gyermekkönyvtár legyen az a hely, ahová a gyermek örömmel megy, s nem csak
információhoz jut, hanem jól is érzi magát. Rohanó világunkban még jobban
tanítson a könyvtár emberileg élni, jobban szolgálja az emberi értékek
kialakítását, mint a rendezvények sokaságát.

Az új NAT 300 órában határozza meg a könyvtárhasználat oktatását.
Konkrétan nem írja elő, mely tárgyakban, így most is csak a magyar nyelv és
irodalom keretében történik. Pedig az informatikának és még több más tárgynak
is szolgálnia kellene ezt a feladatot. Ez a NAT egyik ellentmondásossága.

Leglátogatottabb helyünk az Olvasás Éve kiállítás volt. Átfogó képet kaptunk
az ország megyéinek gyermek és felnőtt programjairól, érdekes és színvonalas
rendezvényeiről, amelyek az Olvasás Éve alkalmából szerveződtek.
Tanulságosak számunkra, ötleteket meríthettünk más megyék könyvtári
eseményeiből.

A vándorgyűlés gazdag programját, a szekcióülések témáit teljességében
leírni lehetetlen - ezek a benyomások csak " morzsák" gyermekkönyvtárosi
szemszögből.

A találkozó legmeghatóbb, legemberibb pillanatai a Fritz- díjak és az MKE
Emlékérmek átadása volt. A rendezvény során végig élvezhettük a
nyíregyháziak gondoskodó vendégszeretetét.

Köszönjük Nyíregyháza! Találkozunk 2002-ben Budapesten!

Kocsisné Bakos Ilona
Városi Könyvtár, Jászberény
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁRAKÉRT
A határontúli magyar kulturális örökség digitális megőrzése

2001. október 13-14-én Szolnokon, a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban néhány határon túli magyar civil
szervezet és a MEK Egyesület kezdeményezésére tanácskozást tartottak a kárpát-medencei magyar elektronikus
könyvtárak létrehozása érdekében.

A résztvevők megegyeztek a szolgáltatás tartalmi és formai kérdéseiben. Az együttműködők a továbbiakban a MEK
Egyesület szakosztályaként kívánnak dolgozni azért, hogy a területükhöz kötődő magyar kulturális és tudományos
dokumentumokat megőrizzék és az Internet segítségével az egész világ számára elérhetővé tegyék.

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) 1994 óta gyűjti és szolgáltatja az Interneten a tudományos, oktatási és
kulturális vonatkozású elektronikus dokumentumokat [www.mek.iif.hu].

A tanácskozáson a következő szervezetek vettek részt: Zenith Műhely (Szabadka, Vajdaság), Muraszombati Könyvtár
(Szlovénia), Zenith Polgári Társulás (Kicsind, Felvidék), Begai Péterné (Erdély).

A találkozó a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával jött létre.

További információk: Országos Széchényi Könyvtár MEK Osztály (Tel.: 00-36-1-224-3741; e-mail:
info@mek.oszk.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága

HELYTÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT

hirdet kutatással, gyűjtéssel nem hivatásszerűen foglalkozók számára
a Traditio Humana Alapítvány Jász-Nagykun-Szolnok Megye Múzeumaiért,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Honismereti Egyesület,

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat,
és az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete

támogatásával

Pályázni lehet bármely helytörténeti téma feldolgozásával, mely megyénkhez vagy annak kisebb régiójához, valamely
településhez kapcsolódik. Alapkövetelmény, hogy a pályázó közgyűjteményben levő vagy oda be nem gyűjtött eredeti
történeti forrásokat: muzeális értékű tárgyakat, levéltári és egyéb dokumentumokat, fotókat, egyéb ábrázolásokat,
visszaemlékezéseket használjon, s jegyzeteiben azok pontos lelőhelyét tüntesse fel. Csak nyomtatásban meg nem jelent,
kiadás alatt nem álló munkát fogadunk el. Egy-egy átfogó téma feldolgozása esetén résztanulmányok elkészítését és
beküldését is javasoljuk.

Idén kiemelten javasoljuk feldolgozásra a következő témákat:

• Egy kulturális-művelődési egyesület, intézmény története. Egyesületek, olvasókörök, könyvtárak, mozik,
művelődési házak, stb. története az 1949 előtti és utáni időszakban, illetve a rendszerváltás óta;

• Tárgyi világunk a XXI. század elején. Egy lakás (vagy egyes helyiségei) teljes tárgyi anyagának felmérése,
fényképekkel, tárgyleírásokkal;

• 50 évvel ezelőtti séta lakóhelyem főutcáján. Képekkel illusztrált részletes leírás az egyes lakó- és
középületekről, tulajdonosaikról, a változások érzékeltetésével.

A beküldött pályamunkák a Damjanich János Múzeum Helytörténeti Adattárába kerülnek, azokat kéziratnak tekintjük
és az érvényben lévő jogszabályok szerint kezeljük. A pályázatot ifjúsági (20 év alatti) és felnőtt korú kutatók számára
hirdetjük meg, rajtuk kívül pályázhatnak csoportok: ifjúsági és felnőtt honismereti szakkörök, egyéb közösségek is.

A pályázat díjai:
Felnőtt egyéni kategória Ifjúsági egyéni kategória Csoportos kategória

I. díj 10.000,- Ft I. díj 8.000,- Ft I. díj 8.000,- Ft
II. díj 8.000,- Ft II. díj 6.000,- Ft II. díj 6.000,- Ft
III. díj 6.000,- Ft III. díj 4.000,- Ft III. díj 4.000,- Ft

A pályadíjak megoszthatók, illetve visszatarthatok. A publikálásra érett munkákat a Múzeumi Levelekben
közzétesszük. A nem díjazott színvonalas dolgozatok könyvjutalomban részesülnek.

A pályamunkákat két megegyező példányban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága címére
kérjük beküldeni (Szolnok, Pf. 128. 5001). Kérjük, a borítékon tüntessék fel: TÖRTÉNELEM. Lezárt borítékban helyezzék
el a pályázó adatait: a pályázó(k) neve(i), a pályázó csoport megnevezése; életkor, foglalkozás, munkahely, iskola, a
pályamunka címe. A pályázat jeligés, ezért a jeligét és a kategóriát a borítékon kérjük jelezni! A pályázat beküldési
határideje: 2002. február 20.

A pályázni kívánóknak igény szerint felvilágosítást (kérdőíveket, gyűjtési szempontokat stb.) a Damjanich János
Múzeum, valamint a területileg illetékes tájmúzeumok munkatársai nyújtanak (személyesen, levélben vagy a
muzeum@djm.hu címen).

Szolnok, 2001. október
Minden kedves pályázónknak eredményes munkát kívánunk!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Múzeumok Igazgatósága
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány

Kimutatás a 2001. március 5-én meghirdetett,
a megyei iskolai, kollégiumi könyvtárfejlesztéshez kapcsolódó

pályázati támogatásokról
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A pályázó intézmény, szervezet megnevezése

Jászberény, Nagyboldogasszony Kétt. Kat. Alt. Iskola
Jászberény, Gróf Apponyi A. Alt. Iskola
Jászboldogháza, Általános Iskola
Jászfelsőszentgyörgy, Altalános Iskola
Jászapáti, Vágó Pál Altalános Iskola
Jászapáti, István Király Altalános Iskola
Jászalsószentgyörgy, Lippay Lajos Általános Iskola
Jászárokszállás, Széchenyi I. Ált. Iskola és Óvoda
Jászberény, Szent I. E. Gyakorló Altalános Iskola
Jászapáti, Ipari, Mg., Keresk. és Vend. I. Szakképző Iskola és kollégium
Kisújszállás, Kossuth L. Általános Iskola
Kisújszállás, Arany J. Altalános Iskola
Mezőtúr, Református Általános Iskola és Diákotthon
Mezőtúr, Rákóczi úti Általános Iskola
Túrkeve, Petőfi S. Altalános Iskola
Kunmadaras, Általános Iskola
JNSZ Megyei Altalános Iskola Speciális Szakiskola és Diákotthon, Karcag
Mezőtúr, Római Kat. Általános Iskola
Karcag, Arany J. Általános Iskola
Karcag, Győrffy I. Általános Iskola
Karcag, Nagykun Ref. Általános Iskola
Mezőtúr, Újvárosi Általános Iskola
Karcag, Kiskulcsosi Általános Iskola
Karcag, Kováts M. Altalános Iskola
Kisújszállás, Móricz Zs. Gimnázium, Közgazd. Szakk. és Kollégium
Karcag, Gábor Á. Gimn. és Egészségügyi Szakközépiskola
Mezőtúr, Szegedi Kis. I. Ref. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Mezőtúr, 626. Szakképző Iskola
Karcag, Szentannai S. Mezőgazdasági Szakk. Gimn. és Kollégium
Cibakháza, Damjanich J. Altalános Iskola
Kunszentmárton, Széchenyi I. Altalános Iskola
Tiszaföldvár, Ószőlői Általános Iskola
Kunszentmárton, Deák F. Általános Iskola
Kunszentmárton, Veress J. Szakk., Szakképző iskola és József A. Gimn.
Tiszajenő, Általános Iskola és Óvoda
Szolnok, Eötvös J. Altalános Iskola
Tiszasüly, Altalános Iskola
Szolnok, Szandaszőlősi Általános Iskola
Szolnok, Mátyás Király Úti Általános Iskola
Szolnok, Fiumei Úti Általános Iskola
Szolnok, Kassai Úti Általános Iskola
Tiszavárkony, Endre Király Általános Iskola
Tószeg, Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
Szolnok, Liget Úti Általános Iskola
Szolnok, Kodály Z. Ének-Zenei Általános Iskola
Zagyvarékas, Damjanich J. Altalános Iskola
Szolnok, Tallinn Altalános Iskola
Szolnok, Körösi Cs. S. Altalános Iskola
Szolnok, Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola
Szolnok, Egészségügyi és Szociális Szakközép- és Szakiskola
Szolnok, Ruhaipari Szakközép- és Szakiskola
Szolnok, Gépipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola, Jendrassik
György Tagintézmény
Szolnok, Verseghy Ferenc Gimnázium
Szolnok, Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola
Szolnok, Pálfy J. Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola
Szolnok, JNSZM Pedagógiai Intézet
Fegyvernek, Általános Iskola és Szakiskola
Kengyel, Kossuth L. Általános Iskola
Szajol, Kölcsey F. Altalános Iskola
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Kunhegyes, Nagy L. Gimnázium, Híradástechnikai Szakközépiskola és
Kollégium
Kunhegyes, Dózsa Gy. Úti Általános Iskola
Tiszabura, ÁMK

Összesen

1

1
1
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560.000

867.000
300.000

37.102.455

A beadott pályázatok száma: 112.

Hírek
A Külügyminisztérium a közvélemény felkészítési programja keretében az országból 30, megyénkből 5 könyvtári

pályázatot támogat. Jászfelsőszentgyörgy, Mezőtúr, Jászapáti, Jászberény, Tiszafüred részesült dokumentumbeszerzési
támogatásban.

A program további részében a fenti könyvtárak munkatársai EU ismeretekből részletes felkészítést kapnak a
Külügyminisztérium költségén.

Gratulálunk a nyerteseknek!
*

Az OKJ-s középfokú könyvtárosasszisztens tanfolyam a 2001/2002-es tanévben kellő számú jelentkező hiányában
elmarad. Terveink szerint 2002/2003-ban indítjuk a képzést, azért is, mert a Könyvtári Intézet elkészítette az ugyancsak
egy éves felsőfokú szakképesítést adó könyvtári asszisztens képzésre vonatkozó javaslatát. Jelenleg vitaanyag, de a
tervek szerint azok vehetnének részt ebben a képzési formában, akik 1994 óta szereztek középfokú
könyvtárosasszisztens végzettséget.

*

Az Olvasás Éve programjaként még mindig folynak a könyvtári szülői értekezletek. Jászalsószentgyörgyön,
Tiszaderzsen, Jászdózsán és Örményesen találkozhatnak az érdeklődők Rédai Etelka és Zsemlyéné Soos Etelka
fejlesztőpedagógusokkal, akik a tanulási-olvasási nehézségekről, ennek jeleiről, a segítés lehetséges módozatairól tartják
a szülői értekezletet.

*

A decemberi gyermekkönyvhét kapcsán B. Horváth István előadóművész lesz a gyerekek vendége Alattyánban,
Csataszögön, Örményesen és Kőtelken. Marék Veronika Rákóczifalván, Mezőhéken, Túrkevén és Kuncsorbán találkozik a
gyerekekkel.

*

A kunszentmártoni Városi Könyvtár ebben az évben is megrendezte a tiszazugi kistérségi konferenciát november 8-án,
pályázati támogatásból. Dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet oktatási osztályának vezetője tartott előadást a
biblioterápiáról. A könyvtárak szerepe jelentős lehetne a „könyves gyógyításban", de tény, hogy a könyvtárakban is
előtérbe került a tanulást segítő funkció, az olvasás hasznosságát kiemelve pedig az olvasás örömforrást jelentő szálát
kellene erősíteni.

Herczeg László, a könyvtár vezetője a térség helyismereti kutatásairól adott tájékoztatást.

Cs.P.-né

Figyelmükbe ajánljuk
az OSZK új szolgáltatását:

MIT-HOL?
Magyar Internetes Tájékoztatás - Hungárián Online Librarian
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I N MEMÓRIÁM
DOBRAINÉ SZITHA ILDIKÓ

( 1 9 5 5 - 2 0 0 1 )

Kedves Ildi, szeretett munkatársunk!

Nagyon nehéz nekem végső búcsút venni Tőled, akivel
1973 nyarától együtt dolgoztam a Városi Csokonai
Könyvtárban, akivel oly sok munkahelyi és magánéleti
élmény, emlék köt össze.

Neked a könyvtár volt az első és az utolsó
munkahelyed 28 éven át. A két éve kezdődő súlyos
betegséged előtt Te sohasem voltál betegállományban, a
könyvtárban dolgozók közül Te voltál a legszívósabb, a
legterhelhetőbb, a legmegbízhatóbb.

Nagyon jó kolléga voltál, a közösségünkben mindig
szeretettel segítetted azokat, akik családi problémáik vagy
beteg gyermekük ápolása miatt erre rászorultak.

Életfilozófiád lényegét a következő vers fejezi ki
legjobban:

Adj és szeress

Nincs édesebb dolog az életben,
Mint másoknak örömet szerezni,
Nincs boldogabb érzés a világon,
Mint vigasztalni, adni, szeretni.

Higgyétek el, nem ér az élet
semmit mások boldogsága nélkül!
S annyit ér a lelkünk e világon,
Ahány lélek szeretetén épül.

Könyvtáros hivatásodat komolyan és egész életedre
választottad. Szakmai tudásod, mely leginkább saját
nyitott szemléletedből és minden új és szép befogadására
alkalmas egyéniségedből adódott, alkalmassá tett Téged
arra, hogy tovább lépj, főiskolai tanulmányaidat
betegséged szakította félbe.

Könyvtárosi pályád során nemzedékeknek adtál
olvasmányt a kezébe, könyvajánlásaid nyomán sokan
váltak rendszeres és igényes olvasókká, olvasni szerető
emberekké. Számodra ez volt a legszebb ajándék!

Nehéz lesz nekünk Nélküled, mert teljesítőképességed
csúcsán veszítettünk el, nehéz lesz pótolni
tapasztalatodat, s azt a mély érzelmi töltést, amivel
megélted könyvtárosi mindennapjaidat.

Magánéleted sűrű konfliktusai, gondjai között,
betegséged alatt, a könyvtár volt számodra - ahogy Te
mondtad - a „boldogság, a békesség szigete". Hozzánk
menekültél, a könyvek és olvasók közé, akik között
minden problémád elfelejtődött, s akiket még súlyos
betegen is szakmai alázattal szolgáltál.

Mi, könyvtárosok büszkék vagyunk arra, hogy ilyen
nagyszerű ember voltál és veled dolgozhattunk.

Fájdalom, hogy a közös munkának vége és búcsúznunk
kell:

- Búcsúznak Tőled a Városi Könyvtár aktív dolgozói és
a már nyugdíjas kollégáid, akikkel pályád során dolgoztál.

Köszönik sok-sok segítséged a fiókkönyvtárosaink, és
emléked őrzik a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
könyvtárosai.

- Búcsúznak a művelődési társintézmények, a Déryné
Művelődési Központ és a Györffy István Múzeum, valamint
a Polgármesteri Hivatal dolgozói, akikkel éveken keresztül
jó munkakapcsolatban dolgoztál.

Emléked őrzi a könyvtár Nyugdíjas Olvasóköre, akiknek
több mint 15 évig szervezted felejthetetlen kirándulásait.

- Búcsúzik és köszöni sok-sok munkád a Városi
Csokonai Könyvtárért Alapítvány kuratóriuma.

- Búcsúznak a Barbaricum Könyvműhely alkotói és
tagjai, melynek a kezdetektől tagja voltál.

- És utoljára hagytam életed leggyengébb pontját, a
gyermekek iránti szeretetedet. Te sokáig voltál
fiókkönyvtáros a nagyvénkerti lakótelepen, itt nőttek
igazán szívedhez a gyerekek. Valahogy úgy voltál, ha már
sajátod nem volt, akkor mindegyiket sajátodként
szeretted! Közöttük sokszor érezted boldognak magadat!
Búcsúznak Tőled a nagyvénkerti gyerekek, akik sok
mindent köszönhetnek Neked!

- S végül jómagam is búcsúzom és nagyon-nagyon
sajnálom, hogy sok-sok közös tervünk már nem valósul
meg, mert Te a munka közepén elmentél... búcsúzom
azzal a versrészlettel, melyet a fáradtságtól és a
betegségtől már csak suttogtál:

„ . . . Én Istenem, Te nagyon jól tudod
Nem kívántam soha sokat.
Csak egy egészen kicsikét
Emberül és igazán élni
Tebenned hinni, szeretni, remélni
S meghalni zöld
Reménység-csillagok alatt"

/Remenyik Sándor/

ISTEN VELED!

Nagy Mihályné
könyvtárigazgató
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SZOLNOKI SZERZŐ UJ KÖNYVE!
Megjelent Molnár H. Lajos: A fehér virus c. könyve:

Olvasói vélemény a műről

Rendkívül impresszionáló könyvhöz jutottam Takáts
Béla igazgatóhelyettes úr jóvoltából tegnap este*.
Elolvasását ma 14 órakor fejeztem be. Olyan könyvek
egyikét tehát, amiről azt szokták mondani: „nem lehet
letenni". Egy érző ember, egy író irodalmi kórtörténete,
mely a ritka kivétellel szemben „happy ending"-gel
végződik.

Molnár H. Lajos az „átérzett, szubjektívvé tett tények
írója", amint azt már egyik kritikusa, Csiki László
leszögezte.

E tekintetben és tárgya szempontjából is Karinthy:
„Utazás a koponyám körüT-jéhez hasonlítanám. De
súlyos tárgya ellenére végigvonul rajta a soha túl nem
értékelhető könnyed humor. És ez teszi emberivé, a
súlyos mondanivalót is elviselhetővé.

Végigvonul a történeten az empátia hiánya, a kórházi
kezelőszemélyzet részéről az emberi együttérzés
alacsony színvonala, mely a szorult helyzetben, sőt
életveszélyben levő beteget még súlyosabban, kínzóbban
érinti, hiszen a bajában joggal vár megértést és lelki
támogatást a szükséges testi segítség mellett.

Sok kritika éri ma az egészségügyet, nem egyszer
jogosan. E könyvet kötelező olvasmánnyá tenném
minden nővérképző szakiskolában, de jó szívvel ajánlom
minden fiatal orvos és laikus figyelmébe is. Elolvasásával
jobb emberré és jobb orvossá válunk.

dr. Leilei Gábor

Elhangzott 2001. október 10-én, a könyv szolnoki
bemutatóján

A könyv közvetlenül szerzőjétől rendelhető
5000 Szolnok, Malom út 6. IV. em. 16.
Ára: 1500,- Ft + postaköltség

meg:

*A könyv a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elektronikus
Könyvtárban is olvasható a:
http ://www.vfrnk.hu/vfek/Irodalom/molnarh_2/virus. htm
címen

Továbbképzési lehetőség

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző
Főiskolai Kara akkreditált könyvtáros továbbképzést indít:

címmel.
Virtuális tér - valóságos információ

A 120 órás, elektronikus könyvtári tájékoztatási
tanfolyamot elsősorban tájékoztató, szaktájékoztató
munkakörben dolgozók számára ajánlják. Ugyanakkor
mindenképpen hasznos lehet az itt elsajátított ismeret a
könyvtárai olvasószolgálatos munkatársai számára is.

A program célja: az új típusú tájékoztatási apparátusban
rejlő lehetőségek megismertetése és gyakoroltatása, a nem
hagyományos és hagyományos tájékoztatási formák
ötvözése.

A tanfolyam 2002 januárjában indul.

A tanfolyam sikeres teljesítéséről a résztvevők tanúsítványt
kapnak. A tanfolyam költsége:

120.000,- Ft.
További információk:

Baráthné dr. Hajdú Ágnes
Tel.: (62) 474-255
E-mail: hajdu@jgytf.u-szeged.hu
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A Könyvtárpártoló Önkormányzat 2001.

című pályázat megyei nyertesei

Település Pályázó
Jászladány Nagyközség

Önkormányzata
Szolnok Megyei Jogú

Város
Önkormányzata

Törökszentmiklós Város
Önkormányzata

Helyezés Támogatás
Különdíj 400.000

I.
Város II. 800.000

Város I. 1.000.000

GRATULÁLUNK!

E havi Internet ajánlatunk a
http://www.antikvarium.hu/

cím. A lap így ajánlja magát:

Nézelődjék, válogasson, vásároljon antikváriumunkban!
Jelenleg több mint 30.000 könyv közül választhat. Nagy
gondot fordítunk arra, hogy az általunk kínált könyvekről a
legpontosabb tájékoztatást adjuk. A könyvészeti adatokon
kívül tájékoztatjuk:
- a könyvek állapotára vonatkozó leírással,
- a könyvekről készült fotókkal,
- a könyvek tartalomjegyzékével,
- többnyire a könyvek fülszövegével is.
Szabadon keresgélhet, böngészhet; regisztráció csak a
vásárláshoz, előjegyzéshez szükséges. Sok sikert kívánunk
ehhez a kényelmes, utánjárás nélküli válogatáshoz,
vásárláshoz! Antikváriumunkban nemcsak vásárlás céljából
keresgélhet: a könyvadatbázist arra is használhatja, hogy
könyvekről információkat, adatokat szerezzen. Ebből a
célból nemcsak az éppen raktáron lévő könyvek
tartalomjegyzéke, fülszövege, adatai és fotói állnak
rendelkezésére, hanem a már korábban eladott könyveké
is.

Kaptár
Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak híradója

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

=>5000 Szolnok, Kossuth tér 2., Postafiók 139.


