S z e r z ő d é s
Ez a szerződés egyrészről a Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár, inasrészről a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Szolnok Megyei Szervezete között jött létre.
A szerződő felek megállapítják rmnak szükségecseget, ho^y a kapcso
latot
Szolnok megye tanácsi közművelődési könyvtárai és a megyében lévő TIT szervezetek között el kell mélyíteni. Ennek érdekében
az alábbiak végrehajtására kötnek egyezséget:
1*/ A Megyei Könyvtár vállalja, hogy a könyvtár állományában lévő
két művelődési autó állomáshelyein.a nyári hónapok kivételével
havonta legalább tizenkét isne retterjesztő előadást rendez* A közönség szervezéséről, ae előadók kiszállításáról,-valamint az előadói dij átutalásáról a TIT Hegyei Szervezetéhez gondoskodik a Megyei Könyvtár •
.
"* ••
A TIÍD Hegyei Szervezete vállalja az előadók kijelölését, illetve
felkérését es gondoskodik arról, hogy az előadók ez előadást semmilyen körülmények között ne mulasszák el.'
2./ A me3yében levő tanácsi kí^.nüvelődési könyvtárak vállalják,hogy
a megye városaiban és községeiben lezajló fontosabb isrieretterjesz
tő előadások helyén az előadások témáihoz kapcsolódó könyvkiállitásokat rendeznek,
A TIT helyi szervei pedig vállalják, ho^y a helybéli könyvtáralmak
időben bejelentik a fontosabb ismeretterjesztő előadások tárnáját
és felkérik őket a kiállitások megrendezésére. A TIT helyi szervei
a lehetőségekhez mérten az előadások helyén segitseget nyújtanak a
kiállitási tárlók, asztalok és a szükségem elhelyezés biztosításához.
3#/ A könyvtárak vállalják az előadók felkészüléséhez, az előadás
témájához, a hallgatók részére a kérdés alaposabb tanulmányozásához ás a könyvkiállitáshoz szükséges könyvanyag biztositását. A
TIT előadói pedig vállalják, hogy beiratkoznak a helyi koi^yvtárb?.
az előadások hallgatóinak figyelmét felhivják a könyvtárakbar a ^ g lévő és a témához kapcsolódó müvekre és törekednek arra, ^o<,y
hallgatókat megnyerjék könyvtári olvasónak^
4*/ A megye járási, városi könyvtárai vállalják, hogy a kiemelkedően fontos előadásokhoz bibliográfiákat, könyvajánló jegyzékeket
állitanak össze,a TIT helyi szerveinek előadói pedig vállalják,
hogy segitséget adnak ezeknek a bibliográfiáknak, ajánló könyvjegyzékeknek a terjesztéséhez, az előadások hallgatóinak a figyelmét felhivják rá«
5«/ A TIT^helyi szervei vállalják, hogy az ÍSÍIB retterjesztő előadások köze könyv- és könyvtárpropagandával kapcsolatos előcdacokat
is felvesznek, pl,: Milyen szépirodalmi müveket olvasnunk ?
r
Tai költők verseskötetei* i'Ii a ":::önyvbar át -mozgalom? Ili a célja a
József Attila Olvasóraozgal •mnak? I.íilycn föladatai ..vannak napjainkban a közművelődési könyvtáraknak? Mit olvas on az -gronomus? .^

-2Mit olvasson a növényterrns sztő, az állattenyésztő, a kertész,
stb*?
A Megyei Könyvtár és a helyi könyvtárak dolgozói vállalják,
hogy a könyvtár- és könyvpropaganda előadásokat megtartják,
vagy az előadókat biztositják,
6./ A szerződésben vállalt összes feladatokról a TIT Hegyei
Szervezete és a Megyei Könyvtár tájékoztatja járási, városi és
községi szerveit és instruktorai, utján odahat, hogy a vállalt
feladatok maradéktalanul megvalósuljanak,
Mind a TIT Megyei Szervezete, mind a Megyei Könyv tár felhivják
^Jae^Lyi szerveiket, hogy hasonló szerződéseket kösssenek a. fen'tiek megvalósitása, a minél több közös előadás ét
és rendezvény
szervezése érdekében.
Szolnok, 1963, októr 16.
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