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VERSEGHY FERENC njT- ÁPRILIS *-AN SZÜLETETT SZOLNOKON. A MAGYAK JAKOBINUS MOZGALOM TEVÉKENY RÉSZTVEVŐJE. KÖLTŐ ÉS REGÉNYÍRÓ, FORDÍTÓ ES NYELVTUDÓS.
MUZSIKUS ÉS FILOZÓFUS. SZÜLŐVÁROSA AZÖTA IS SZAMONTARTJA NAGY FIAT. SOKAT TETT MUNKÁSSÁGÁNAK N£PSZEROSfrÉSÉÉRT. SZOBROT AljJTOTT NEKI A TISZA-PABTON. HAZAHOZOTT HAMVAIT DÍSZSÍRHELYEN TEMETTETTE
EL, RÓLA NEVEZTE EL LEGRÉGIBB GIMNÁZIUMÁT ES A MEGYEI KÖNYVTARAT, S UTCANÉV IS ŐRZI EMLÉKET-
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Kedves Olvasónk!
Kiadvanyunkat 3-"za] a céllaf boítSiJnt útiára, hogy minden beiratkozott és leendő olvasónknak wrgíaégtt n>LJ|Duiik a tájékozódáshoz, a stakuerúbb küoyv- ci könyvtárha&ználaEliDz.
A Verseghy Fereöf Megyei Könyvtár Szolnok megye Ugmgyobb étittártai gyüttokárü kö^/fíüveiötléíi könyvtára. Tevékenységével,
v*J Szolnok varos ét a megye |ako»ágának olvaiáii-kutatásí a
művelődési igenveit hivatott kielégíteni- Eg^bco módszertani központia,
ifányittfja « ntcgfc Liiiicii-tözmüveSódöi
konyviár léuebazá^ia clósíor HUd Viktor
ien javaslatot iqi ;-ban. A Tanácikofiánaíig alau Szabó
Ervin kofciöökunyvtír siccvczcsct kezdte meg vároiunkb^n. A kernyvür
1924-ban Kama Kiíoty cipózmener hAgyaiíka, majd dí. BaBéla taitir gyűjKic ient lchcfövc% igv igij. mijin s-jn
a SEQÍQOÍU Könyvtár 0 Ü MureumííjöűJct, majd 1914. november
racgnyitona lapuit a kunyvtár a a QILUCIKTI- Ai cBrcsüló
alakufi ái megyei könyvárrá, ra egy év múltán, igfj-ban rdvette Verieghy Ferenc revet. Jdcalcgi belyetc. a Kouutb ter 4. sz- cpülobc 19J7• 960-ban költözöo.
Könjvriniok ?v> ezei kötete* gyűjirmenyében a várni 0 a nirgye
minden polcára faepralalhati^ a* cidctlödcsi katéoekT egyeni izEcscnck
megftltlö szép- c* szakirodalmi müvet. Hírlap- 0 falyairatiarT zenei á
belyiímcreti gyüiícraény varja az éidekEÖdökct. A gjvrjmnUúa^tArr a íj
éveo aluliak hasonló igények pJégrti kiA megyei könyvtár többrétű feladatköréből eredően gyűjti, feldolgozza ét azolvjadk rendcEkczúérc bomitja uiindazokai a dokumentumokat, könyveket, folyóiratokat, atnelyeknefc tdrtaima a uocraliua müvelöAbt, a politikai tájckozodáit, a tminnai isinerevk kicKszíiáéf, a tanulin ó a ítóiakoiisr tzolgália. Ezen - srintc tctjöKggd - ^yűjd a
hazánkban kiadoa könyveket, folyóifatokat, * az o]vasúi érdeklődéi
válogatva a külföldieket j$.
Mindcfck elleneié dóíorduíhatfijk ulyan egyedi, ipeciális kéráek,
amelyeket a küííjvtai a gazdag válasza* elfenére teoi tud kielcgitcni.
Körtjetirközi kiil£iö/tzeiicl c mávckci is meg ludjuk perejni mis (ha
kell külföldi) könyvráraktul. így ezekhez U in helyben hozzájmhat az

Olvasószolgálat felnőtteknek
A Vcricgby Ferenc Megyei Könyvtár felnőtt részlegének
o i i mindenki igénybe veheti, aki cEvcnyu künyvtaij t
rendelkezik, a könyviarhAíznalall szabályokat iuncri ci betartja.
Aí uTvouktór a kölcsönzőből v«zik ái B kooyvckct, íö röncoik a
ii Ö a könyv nyilvÍDüicáúval Lapoolaio* minden admíA i?ffbddpoUoí konyrkiinUai^ó ff'bcn n künvvek ket nJgy csoportra
kerülök ai jilványokra. A Qt-pirodaJnn mú\ck«, azaz a vcnci*
i cs prózai köteteket a fzerző nevének betúcfndjc ízcimi leenshcúk
az olvadók. A ludomaayoi éf inucccitcfjetzrű izaiirrudalom
•Japjáo. tudüRianyig ízccinii fefouEásban Hiiakozik a polcobün Az
(Üst j6l tcgiriL a tá>rkuztaio íjblák.
A könyv kivi lawtó tétben ízn\gá\a.tot reTjciíű tájcicetató
tok ncnLciab a müvek helyéről. íellclhcinscgcfnl adnak iníormsciói. hanem tanácsaikkal hozzájárulnak az oívaíuk igényeinek, iziétíoek
hau mcgfcTefö künyvet kivjlsctásahöi is.

Az olvasok ta'ttkotfatáfit alapvető könyvtári feladat «
Az előadásra, pályázatra, vizigára készülő felnőttek és diátok keresett a
könyvrárosok irodalomjegyzéket, lemabibtsagratiákal \% öíízeáliitanak. A
kutatók gyors tájékozódását - ugyancsak kérésre - téma}i&yeléfiel segítik.
Nemcsak a tudományai jellegű kutatómunkái segítik, de szívesen
adnak fcIvilágottttsT. valáttt a telefonon íelrett kérdésekre ti. A müvelödA köiöíscgek, szocialista brigádok a vetélkedők. Ktltemj versengések
kérdéscinek összcal Iratához vagy a^ok megválaszolásához k ö t e t i k az elKönvTiámnk a hnitányos heFyinúck ellátáíiráT i i i^-ekszik \i%ft\macn gnndi^ltudn]. A hekhe? kötötteknek (mofgau«ü]iek. idősek, bcteodizercsen lakásukig' Í Z Í I I L I ^ , cserdi a hinípvckct- A vakok éi
uamára pedip úgyncvcactí hangos könyveket - él a JeballaDkicgcs fccszüldfckci is - kölcsönöz.
A megyei könyvrár zenei rétzlegc - fon'itckápa mezze! és m m o i han^tzalaf^til varia nz éxdek!6dókctA küFönbözo verses, prózai müvek neve* öinoaek, előadók
aolúában jól izoi^áljak akai SÍ eg>éni ifdeklödéil, akár a Unótakca
A IrfuIIgadiaió nyelzitckek az idegen ti>clv t^nulÁunak legjobb tegádrazközrL A Tfiei tejnesek gazdag választéka pedig mind a komolyzene, mind a könnyűzenei imiFjj kedvelőinek igazi élményt DVLÍJL
A nToTc fülK*Mgfltön egyisertt kél program a d a u közül választhatoak aa érdeklődök.
A reljewég igényéi izolgilp A zenei rázlcg kcrikönyvtari atlaga:
az oft megialállLJEá zencelmcleti és zenetörténeti művek választékaA Versephy Ferenc Megyei Könyvtár "ivaujHolgálati levékenyugét
a sajés kiadású, taKka-tato irtOssfk egéuírik ki.
A rörténelmer kídvefőknek szóltuk a ..TortcncíniQíik íordutói" e_,
[öttcndini resenyeket, cSsifAci, tanulnunyokat lunenefö ajánló bibliográfiai Hirezst kötöci- A beJíöldi luriíiiiüi híveinek állítottak óuze az „Oruágjárás" EüzetdL A Síiglígeti Szioház m ű w r a i W készült ajmló bibliogíáfiak. oövegkönyvek Le a könyvtár műielvctöl kerültek és kerülnek
kí. Ezek a kiadványok a színház valamennyi, I<*Í9 óta bíuiuiaüMt darabjának iclfes izoveget, a darabokról öölö legfonmiabb
A v i r o i kől(ö tudósának^ Veneghy Fcicnaitri; eddig neoi vagy alig
itmert müveinek, a róla és életműdéről ÜÜIO legfrisiebb lanülmánTokiuiJL
a kiadásival a könyvtár mdomáuy« mühelye az onzágn kuOtdn í*
a helyismereti kulalók mankóját könnyiifk meg a Szolnok megyei Néplap dkkcit a kczdocktól umdtLkutAD Fddolgojö teporó-
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íjum eddig megjeleni ko«tri (154^-1917). a Múzeumi levelek, a Jászhimiá£ t. folyóirat, az Egjün cL könyvtári íematikáíu ídötzaki lap repertóriumai, fll Irodalmi Kuni t . lyji-ji-ben mtffickm u-ulnoki fcpkyöirai
icljö anyagának hasonmás fcjadása. a Srolnokkal foglalkozó üoaJlo műveket leijcsicgii-' förekvöeil leltára Siolnok [L ö II- bib|jogidfiaT a BUInuki S2ÍgIi*"ctJ üifiház adattáífl és bibliűgtdíid]3, a szolnoki MJvcsztfl*rp
alko(öirnlTa foepychc? Itütödcí, de oiuágos hirü iíemclyckTöl eddi^
és virhaiöaíi í?után is kcszülö é\etia)zi bihliogrdEi^kMiodczckei a kuutösi urgedeuköröker a köojrviár dolgo^i
az éfdcklódök

Katalógusok
Minden könyvEár legfanroubb rajéfcflztarü eízkuze ^ kuulugtu. Hz
olyan nyUvánrarcai a künyvtác (cl|a állaaianyaíöl, amelyben cgTtgj
művel tcdylJfe ^cpviftlnek". - ££>JJTÍDE «űlgál|-i a kön) iiárosok munkájái cs *u olvaíók tajdíffódását,
A felnőtt (lEvasú&zoIgálaibAn négy k^ulögiuböl ftyeibrtő infofmácjnr
(Ezco kim! tülön katalugtiibijl lehn tiiekozodni a zcoej, a Ticlyismcn-ti
és a gyermekkönyvtár anyagárai.)
A fzcrzö v,ig* a mű ciméoek Ismemébca legkönnyebben 9 baiircndít küíalógHi alaptan tájékozódhatunk. Fiókjaiban egységei betűrendben
található meg a műve* címének, szerzőjének, a sorozni a mének
Például:
M 76
MOLDOVA György C19MÍ
A Í Ela^öiort Hívala!; Gmnikuryq ; Muldova
l. kiad. - 0p.: Magvető, 1971- - i\i p.: 20 cm. (Magvető
Fúzön; 9,jo F L
4.)ii-{; Moldova
1-31 Moldnva
E könyv kööhető az M berŰDél (a szerző Moidova. CK a &urczai:
vöö) á az E és G beiuDéL ii (EláikoiflH, CumJkutjar jacimben a
d6i nem vemük (ígydembe)- A besorolás mechanikus: Ö J Í J
mtábúzoít szawtk bcEÚrciHJKre kell fi&ydoí.
A knlalútitíícdiilák. amelyek ar előbbiekben felsoroltak szerint kerüllek • katilúguíbsr eETmös melle, a müvekre vonatkozá lcgfímio*abb
adatukat unalmazzak^ a szerző nevét, a mű riméc 3 kiadat évéi és belyét, a könyv leriedclmét, ketökcdelmi értéket ét a könyvnek a
Jévü
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Könyvtárunk rgjcdí jelzéseket i* alkalmaz a cédulákon:
K = kok&önzői példány,
H = he f> ismereti gyú|teinény dokumentuma, jobbára csak helyben ofvatható. de közülük több kölcsönözhető is,
S ^ segédkömvtári anyag: a könyvtárosok munkájáhm s
T = tájékoztatói anyag,, ocm lehm kikolcsonözoL
C 1)173 = bdső raktárt könyv,, eiak az olvasóteremben lehet
A fzukkaíalóguíban a művek tartalmára vonarkozí>3ii kapunk részletes
inínrmádor. Nemzíitöjj szabi'any. az Egyetemes Tizedei OsJiátynza*
(ETO) aJapián a rudominyokat ic iug>" csoponba sorolták, az így kupon
ugj-ncvczcit fckiütaluiL - óimbólumhém - ű-g-jg cgy-cgy öűallö í?jmmaJ vannak jelölve. A téma rovibbi szukiresc - aa úgynevezen <uztái\yokT
alosztályok - ujabb számi egy hoi/dirisával történik. A Í i-gyö kon>"vek
Cédulái a fiókokban a tartalmai szimbolizálj] &amuk sorrendjét
Ezzel a rendszerrel J rok^nicmák egymás mellé, egymás közelébe
Ig> künnyebb a kcrc&eii tLidüm^nyob inlortnáciú megtala.láu. A rendszer
logikájára közöljük az alábbi példát:
PÉLDA AZ EGYETEMES TIZEDES OSZTÁLYOZÁS
RENDSZERÉRE
rOOSZTALV

O3ÍTALV
A? alkahmarriri

4 ÁLTALÁNOS
1 tiLDZÚFIA.
PSíICHOLCKlIA
t VALLÁS. TEOLÓGIA
í TAHSADALO«-

ALOSZTÁLY
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Tínncszcccscn ezeket ? szamokat nem kctl me^tanukL Az olvasók
eligazodását betűrend; mulató sceid: megadja a keresett tudományág vagy
információ számieJét Például, ba az olvasót az űrállomaH^ érdeklik, en-

nek a szima a mutató alapiac: 619. 786. A fiókban a Ciopan előtt találta meg az átfogóbb müvekéi, amelyeknek egy-egy részlete színién szólhat
A témától:
6ij
= Járműtechnika
629-7
= Légi & űrhajózási közlekedés
619-7^ = Űrhajózási technika
&J9-7Í6 = Crállomú
A humán ccdeklődéiűek, a középiskolások. 0 továbbtanulók haiznot
tegedeszkozr a iccc/nió- vagy tikk-katelógut. Ez az irodaim! művekről ét
filmcsLtcti változataikról írr taaulmanyukít, Vri&kakaf tárja fel. Álcát loakár tanulmánykötetben publikállak az íiásl, az olvasó a róluk
cédulái in csyün t^áiía.
A kutatómunka.huz 9 bibliográfiát kttiplógus cícikülözhetetkiir A szak'
jcodalml művek mindig tartalmaznak a remit feltáró irodai cm jc^yrcltct,
amely a kutatok számra - inforEnáriógazdagvga miáti - arJku]ozhetet|en
fonás. Ezek FeJhatzoáláúvaL a bibhugiáfiai katalógus ruduinán) aganként
tarja (el az úgynevezett rejtői bibliográfiákat
A kauluguiúk hasznátauinak clsaiácitasa azen \s finia»T merr a
egy ccszc kerülhet a (zabádpókokra, az állomány
hányada rákiatokban va §> J &1 olvasóknál van- AiraL icbái, hog>"
mi tüdlhaió meg küayviátnnkban. csak 9 katalógus hasznalatával iÁ|ákozódhatuük.

Olvasóterem
A kutatók, tanulók számára biztosit nyugodt munkalehetőséget az olvasolcrciD, ahül mintegy 110 féle idegen nyelvű K csaknem joo magyar nyelcü, illent bcadafiú kurrens ima megjelenő) folyóirat él íj ezet kötet koribbi évfolyamú izaklap virja az üfva&otar.
A pókokon mintegy t e^er kötél kézikönyi. segíti az olvasótcccmben
tanulók. szakdiilgozatiiT ké&ziiók vagy egyéni érdeklődésük szerint viz&gálódok tájcknzudásar. Az illumám áltaiáno*, 0, sfaklcxikr>nokai. öóraiakai,
cgy-cK} tudományág összeEoglaló kénkönweit tanaimJiza- Ai jníonnációkcFcrcbcn ni olvasók azonnal (áickozodhatnak Szolnok ct BukulEutalis rendezvényeicőf, a mcgrcjíékhely kűzmüvefödéi intczményeinek ayitvataitásarúl. tzalgáttaráiairáE, mútürairűí Választ kaphatnak
vafuti, ül. autóbusz-menetrendi kdrde&eíkre. tanulmányozhattak a fovárot
é$ a megyek [elcfilnkünyveJL
A kézitcin> veken kívül meg a köíel }o 000 kötetes úgvfieveren .Jreliő
rakíár" áíEománya \\ az olvasók, kutatók rendelkezésére; álJ, Ezek a művek
icm kölcsanózherők, hiszen többségük nem pótolható trakirodalmi nnj>
czcit a veden könyveket öafc az ülvaioicícmbcii lehet tanulmányozni.
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A könyvtár nem kdJcxmozhetü anyagarái - títiucs ettenében kcszíthefő.
Az üvegtál-lókban mindig a legfrissebb napilapok éj Eolyóicatak
balok. A régebbi példányokat es cífalyamokar. valamint a tzüfcúges köojk u alwóteiembcn szolgálatot icljeíicű köcjviaio«öT kdl kóni.
A raegjfi kóayvtát lejtdercenytinck \$ nagyrészt az olvasóterem a j
t. A válhani proErajnűkról. rencicjvcnyelrűí fl hönyvüros ad tajckozde a hcfyi liitig. plakát is tudóiít róluk. A* nlvasótcrmci t u k beiratkozott olvasók FiaRnáFhatjak, de az infr>Einádi>>
igénybe

Helyismereti gyűjtemény
Szolnok megye gazdA&ágj, tánadiilmi és faulnnalu fejlődciéről,
könyvtári pdlegű dokuDieatum<ik sffiiJTibcbc
él fcllárásiban a megyei könyvtárra lokíáii ícladaf Iparulr
A megyei kpnrvtár egytk büizlieirge a ga?dá£
reti gyüjtcmcjí7> amely az olvattxeicnihi-Ti elkülonrtvc vjpa az
ket. A kün>-Ttat azokat a könyveket, regi énék«, potoíhantian
folyóiratokét, térképeket* piakatoiua, egyéb nyomdai terrackekí*. kmratoa medvében é\6 vagy a megyÉbe? kapaolúdó tzeíTÓk műveir

-

itt

-

itt. amelyek a helyi történed* ö jelenkori tájékozódás írott forrásai.
A főként eredeti dokumentumokból álló gyűjteményt nükrolilmre vett
anyag is gazdajptjfl.
Az állományt kiegészíti az országot tapqk sajtófigyelése: a megyénkről
sroló írások cikk-kivált falmájában vannak rcndezveT ill. bibLio£ráJiai kiflílvanykenf - Tájékoztató jegyzék vezetőknek címmel - eljut J mfgrendclákhöz ítA hibüosriFifli levckcnyítg a heki jclkgü iiidományoi kuoiást, a bonitaiaeti m^rgalmat cs a helyúnicrcti cikiaiö-no-clö munkai {folgálJA.
A nagy iQcnnyJícgiJ és dllandnan bővülő dokiimentumpnyagol íű i«
kjülpguiíends-xr tárja fel, Finnii UJ(|.ILi r a betűrendes í^ótárkalalögus, mcLy a szerzők Ö a közreműködők nrvc,
a mütei cübe. valamin! a urtaÍTnai kifejező tárgyizavak betűrendicbep.
;. a íznkitaialógm, amely a müvek tartalmai kifejező szafc»jmok növekvő
i. J földrejzj ka/atázas. ame\y megyénk földnía heíydntk bctíiKad|cbcD
tiíija nyilván a hcíyi>mer<:n álLnminvi'
Eincllco jelenleg folyik egy üjdbb. a kutatájhuz na^y jcgiisegcr nyüjió kacpitéíc, aoicíy titgyértk. net-ezeítj j-eftétyiségeiröi és ? külünböz6
található, a megyrl bemulató képekről. Foíókfól- jbrákiól
ad iníoimáci« r
A űclyiinictai grűjicdícny dokumcmuoiai javarészt egyediek, oehezoi
vagy cgváLtnlÁn nem pótolhatók, védoö*, ezen lübbségűket Cök helyben
ülvasáHa lehíi idénybe vciuu.
A kutatókon kívül a könyvtár heiyíimereti-helytörtáaeti anyagának
mcgiímcréx: a honismetni rnozgalomba bekapcAoIódon lanulóiíjütágoak^ a
korüaegeknck íi erdeke-

Gyermekkönyvtár
A megyei íaajvöt gjermckköliyvtifáhaD jo c&r kötetad több könyv.
féie bhUp és folyönat. tűzd 700 hanglemez várja az érdeklődő gycitncA költsótózfieió allomAnyi múiafí-taflalmi jellemzők alapján csoportosítják, ez m&gában rejti egj-egy korüiíiálj1 jelEeni'á ülvasmányigényö a:
Icpotellók, kepeikÖDjTd óvodaiaknak; m^tek. gyerniEkveisek slsotagoiatatoknak; gyefmcktortcoetek. kalandos ea Untasztikui konyi'ek, állattátiénetek. tönénclmj tegények^ cletrajzok. költemények, szrataűvek a na^yubtiaknak. Megtalálják a gyerekek a megfelelő szakirodalmat ií: a kicsik a
„tudós könyveli" kozótt valű^ithatnak. a felaö tagozaiuiUk a ízakicndben
íimercxter^esziő müvekből.
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Könyvtarunk legrégibb könyve

JÁSZKUNSÁG
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IZiLlillilT
i kiadványok

Az oivaiöiergm gazdag kézikönyvtári anyaga cs foryóintállomáQya Kfft & tanulásban, a hasznos idóiölieibMi- A gycictkönyvtár küiöngyüiteinéoyci megismertetik a gytrxktfket egy-rgy időszak gjeitfcimdalinival (regi
gyermekkönyvek gyúiiemenye). illetve a külföldi gyerekkönyvekkel tidegcn
nyelvű müvek gvűjtetncnyc\
A könyvtár hasznalatát ? gyerekek számira épk«t katalógitiok segítik:
HTÍTÓ ft cím tzninti betűrendes katalógus, lotaisa ó ^skkatalógui (léAz iroa dokuiUCniumok racllcir hangzó snyjfm ÍJ. gyűjt a
Tizcnka gyeiek hallgaihat egyszerre komolv- vagy kümvuzmci
m»ckcl cs mis irodalmi fíunelvényeket* nychfeckdíef a M nci fei-dt^btrt. Ez az anyag itcm kölciönözheíö, de kccárí felvételi készítőiek a beiratkozott o]vasoknak.
Az egyéni olvasók mellért előzetes bejelentés alapjin iskolai oatAlyoluc, (upkarií CiOpnnofcjl, őrtökel in fogad a gyermekkönyvtár. A aoporfoi jirogatókdt mcgíiincriciik a könyvtárral, künjvtactumnilatui. különböző icntakac doTgozmk fel al egyö fogJaJkozásDkoD.
A könyviár OIVASÚÍJ fíhei fnjndcn (-14 evei korú gyetek, aki erre szü*
loml iram* cngcdcl>t kap. s fizeti ai évenkénti 1 Ft tagdijai.

A könyvtár használatának rendje
A megyei könyvtár tzolgáltatáiaic nyitvatartási időben műiden állampolgár M jog" oraitiy igénybe veheri. ameaoyibcn a könyvtárhasTnáEati
lubityokai cfíogadja ÉI betaít&iukra kötrlezetDáget váLFal a belépői ayi*
btkozal oláíriiával
A könyvtári tagság cföfdíéiele a beiratkozol. A bcirackozá&kor az olvasók Bcmélyi adataii n konyvrarosok ovilvaűurto lapokra vezeiik, cicn
3 ízcméJfi igazolvány felmuiatítt szukségo. Ha a szfmélyi sdwAban váltmas tönénik. helyes, ha az olva«ö szí közli, o v n aj esetleges viűiattrtH U megkönnyíti veler Ai olvasónak azt a dtnci ÍJ be kclf jelentenie*
amelyre 32 esetlegei ücuvtéick. felszólítalak közlíiet kéri A biHrflíkiJras
a* adun niprici évre érvényeit minden évben meg kell újítani.
BdratLozifkor JZ olvasó ais/asöjcgyet lup. amcJy fefjogositra a könyvtár bármely oolgálmtásansk igénybevetelÉre. Ez ai ulvuó bizonylata; erre
jegyzik z köcyvtárotDk a kivitt művek számai, a lejárat határidejét ételen
hogy visszavették a könyvet EzérE fontos megőrizni és minden
uE bemuuinj. Mas tiemcl\cc nccn rüházharó ái. Az olvasó egyéni
érdeke, hugy ulvuójegycnck c»«3cgei ehancKt beiclcntsc
A btit*tk<nptt di\ caentc i Fc. unkatonáknak. diákoknak 1 Ft.
Az önálló keresettel nem rendelkezők beiratkozásakor a szülök vállalnak köteleetttxégci gyermekük könyvtárhasználatáért. A gyennekkönyvtár
f d l ö d c megegyezik a fclaönLöayvaE

A? érvényes olvasójeggyel rendelkezők egyszerre általában hai dokumenuimoi kölcsonozbetocki A kohiöírzén idő i hónap. Ha az Divaténak
a könyvekre tovább U szüksége v j n r akkoi a lejárad idö telefonon vagy
levéfbejelentéuel oiegtcuszabbuhaiu.
Ha a kölcsönzési ídó Icjan. é* ŰZ olvasó nem hozza vissza a könyveket, figyclmezieiési kap. Amennyiben ennek eLLenérc icm kerülnek vissza
a könyvek. törívevényej felsiuhciii pústat a k-ünyvtar, további fcötdelem
eietái pedig bifoiag urjan peraíieni keoyieJeo.
A köve víítEahozoa büoyvek után késedelmi dijat kell fizetni. Önálló
keresetiéi nem rendelkezőknél a díj a köfcLczíűscgviEíalűkar, rchii a
•Aei terheli.
A kóayvíár dllomárlTa a közösség tulajdona, illami vagvon. A/
lehár kölcles a könyvtár dokumentumainak (könyvek, ftílyóiiatök)
re vigyünir AGiencsvíbcii aj igtűybe vett dokumentum efvéa vagy meglemmiiiil, a könyvtár a \ 1971- (VIII. 17J KM-PM izimú e^yüíra rendrEet, valamini az előbbi readclelhez kapemlödo együiicj nanyclv (ÍJJ
alapján - a dokumentum jellegének ligyclcmbeYctcLcvcl - a
teritéii módok szerint jar eh
1. Az ett-ttzteit dokumentum teí\ett anaak má&íkT a könyvkereskedelmi
forgalomban beszerezhető példányát vagy a dokumentum miHtÍLaUxi
köl Bégét,
2- Az elveszni dokumentum antik vár-forgalmi beaertékröck mcglcrilöö.
}. A mű Icltáii cncfcct cs estflcgö kotKtcsi köttseget kövtttU 3 kárt
okozótól.
Megtörténhet, bogy 32 oívajü nem találja a kereseti művet, men mán k mar kikülecünöofk, ilyenkor kérheti a könyv dófegyzéfft. A könyv
bccrkezicrél a kérő poRin értailcsl kapA KÖNYV ÜNNEPEL
A MEÜYEÍ KÖNYVTAR ÁLLANDÓ RENDEZVÉNYEI
1- Február
2. Áprüit 11.
i- Mijiu utolsó pcitfdíjctől
június &s& hetének végéig
4. Okióbcr
t. Október vége

Megogaiduagi könyvbónap
KűlfOJö napja

L'nnepi könyvhét
Öizi megyei könyvhetek
Műszaki ét ktugudaiági
kirnyv napok
6- Novembci
Puhnkai könyvoapoSc
7. December eleié
Gyennckkonyvhét
Az írók, kóliök. zeneszerzők jobileuiüi évfordulójáról a meg>ei könyvtár
mindig megemlékezik. Az aitullii cvíwdurpkkai kapfsolauH ünnepségekről. rcDdezvenyekiól a Szu1nr>ki MümrkalfluiböL a Szolnok megyd Néplapból Ö a konyvtiju&úkEÚI kjphainjk
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VERSEGHY FERENC MEGYEí KÖNYVTÁR
Szolnok. KLJSjmh rtr 4. - Leveleim fooi Szolnok, PL: ijg.
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