Partnerség a Könyvet házhoz szolgáltatásért
Bácskai János, Ferencváros polgármestere és Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója együttmûködési megállapodást írt alá a Boráros
téri könyvtárban február 15-én, mely a
Könyvet házhoz szolgáltatás feltételeit
újítja meg a Ferencvárosban.
Az együttmûködés ferencvárosi lakcímmel rendelkezõ hatvanöt év feletti, illetve mozgásukban korlátozott polgárok
számára biztosítja könyvtári dokumentumok, valamint ezek használatát segítõ
eszközök házhozszállítását.
A lehetõség átmenetileg megváltozott
élethelyzetben – pl. baleset, betegség miatt hosszabb ideig házhoz kötöttek; veszélyeztetett kismamák esetében – is igényelhetõ.
A Könyvet házhoz szolgáltatás keretében a kiszállítás ingyenes; a beiratkozásra, kölcsönzésre vonatkozó szabályok
pedig a FSZEK használati szabályzatában foglaltak szerint érvényesek.
A kiszállítás a Ferencvárosi Szociális
és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága segítségével történik.
Hogyan vehetõ igénybe a szolgáltatás? Az igényeket a jogosultak a közremûködõ könyvtárakban (Börzsöny utcai
könyvtár, illetve Boráros téri könyvtár)
személyesen, telefonon, e-mailben, továbbá a gondozónõn keresztül jelezhetik.
Ferencváros Önkormányzata és a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár partnerségét erõsíti, hogy a kerület külön együttmûködés keretében a ferencvárosi
lakcímmel rendelkezõ kismamák és
nyugdíjasok beiratkozási díját 2013-ban
átvállalja. ■
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Száz éve született Weöres Sándor
Weöres Sándor költõ, író, irodalomtudós
születésének századik évfordulója alkalmából szervezett elõadást a Petõfi Sándor
Városi Könyvtár Könyvek Klubja
olvasóköre február 21-én. A rendezvényen
Juhász István nyugalmazott gimnáziumi
tanár, Kiskunfélegyháza díszpolgára méltatta a költõt. Weöres Sándornak már
tizennégy éves korában vidéki lapokban
jelentek meg versei, tizenkilenc évesen
pedig országosan ismertté vált a sajátos
hangú költõt. Mûveiben együtt jelennek
meg az antik mítoszok és a modern élet
képei. Gyermekverseiben váltakoznak a
lírai és egyéni tartalmú életbölcseletek.
Elbeszélõ költészetében korok és témák
szeszélyesen váltakoznak.
Forrás: www.felegyhazitv.hu

Új helyen a debreceni zenei
könyvtár
Új helyen látogatható a zenei könyvtár:
a debreceni intézményegységesítés megvalósulásával a gyûjtemény – a
Gambrinus közbõl megközelíthetõ régi
otthona után – a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár központi, Bem téri épületében
kapott helyet (csakúgy, mint az addig a
Hatvan utcán lévõ helytörténeti fotótár,
illetve a sokáig a Batthyány utcán
mûködõ központi olvasóterem).
Forrás: www.haon.hu
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