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Beiratkozási díj 2005-ben:
1000 Ft
16 éves korig:
ingyenes
16 éves kortól diákigazolvánnyal: 500 Ft
Nyugdíjasok részére 70 év alatt:
500 Ft
70 éven felüliek részére:
ingyenes
Fiókkönyvtárakba
beiratkozottak részére:
ingyenes
Közgyûjteményi dolgozók és pedagógus
igazolvánnyal rendelkezõk részére: ingyenes
Mivel a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár fiókkönyvtáraival együtt biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást, egy olvasónak csak egy könyvtárba
kell beiratkozási díjat fizetni, ez feljogosítja a többi könyvtár használatára is. Az érvényesített olvasójegyet egy másik könyvtárba történõ beiratkozáskor fel kell mutatni!
A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat
(könyveket, nyelvkönyveket a hangkazettákkal
együtt), valamint a bakelit (LP) hanglemezeket.
Az egyéb nem hagyományos dokumentumok kölcsönzési díja:
hangkazetta, video, CD
150 Ft /db/ 4 nap
CD- és DVD-ROM, DVD 300 Ft /db/ 4 nap

 A határidõ után visszahozott dokumentumok

után az olvasó késedelmi díjat fizet.
 A kölcsönzési határidõ lejárta után 3 alkalommal felszólítást küldünk. A felszólítások küldését türelmi idõ elõzi meg. Ez könyveknél 14
nap, nem hagyományos dokumentumoknál 7 nap.
A késedelmi díjat a türelmi idõre is felszámít juk.
 A késedelmi díj mértéke:
könyveknél
3 Ft/db/nap
+ felszóIításonként 100 Ft kezelési költség,
nem hagyományos dokumentumoknál
CD, video, hanglemez, hangkazetta 50 Ft/db/nap
DVD, CD- és DVD-ROM
100 Ft/db/nap
+ felszólításonként 100 Ft kezelési költség, mely
tartalmazza a postaköltséget is. A kezelési költség
automatikusan változik a postaköltség emelkedésével.
 Az olvasó új dokumentumot csak akkor kölcsönözhet, ha a könyvtár felé nincs tartozása.
A Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány
adószáma:

18669828-1-13

Egyéb díjak:
Számítógép-használati díj:
100 Ft/óra
Fénymásolás: A/4 méret 20 Ft, A/3 méret 30 Ft
Nyomtatás: fekete-fehér lézer
50 Ft
színes tintasugaras
A/4 100 Ft, A/3 170 Ft
Fax küldés: elsõ oldal: 150 Ft, minden további oldal + 80 Ft

Könyvtári
Hívogató

KÉSEDELMI DÍJ

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár címe:
2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6. Tel.: 341-853; 351-516

Az 1. Sz. Fiókkönyvtár címe:
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel.: 390-144
Internet: http://www.dkvk.hu — E-mail: dkvk@mail.dkvk.hu
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RENDEZVÉNYEK
Január 26-án, szerdán 18 órakor

a MAGYAR KULTÚRA NAPJA
tiszteletére
„A MAGYAR NÉP ZIVATAROS
SZÁZADAIBÓL”

DR. CSORBA SÁNDOR
irodalomtörténész, fõiskolai tanár
elõadása Kölcsey Ferencrõl

EGÉSZ ÉVBEN SZÜLETÉSNAP

BÖNGÉSZÉS OTTHONRÓL

VERSMONDÓ VERSENY

Hét és fél évszázad telt el azóta, hogy IV. Béla
adománylevelében Kezewet, mint nemesi birtokot
Seywredo Fejér megyei ispánnak adományozta. Ezt
az 1255-bõl származó adománylevelet tekintjük a település nevére utaló elsõ hivatalos dokumentumnak.
A történelem sodrában sokszor nevet és gazdát cserélt
település a XVII. század végétõl szerepel Dunakeszi
néven. Az egykor néhány lelkes kis faluból mára több
mint 30 ezer lakost számláló város lett, melyet kedvezõ
fekvésével, csendes környezetével a festõi szépségû
Dunakanyar kapujaként is emlegetnek.

A könyvtárak katalógusa – legyen az bárhol is elhelyezve – mindig a könyvtár középpontját jelölte ki. Számtalan fiókja, benne a megszámlálhatatlanul sok cédula
õrizte, rendszerezte a Tudást. Mára igencsak megkopott
a régi dicsõsége. Sok helyen végképp számûzték valami
eldugott helyre, mert szerepét átvették a számítógépek,
amelyek összehasonlíthatatlanul gyorsabb és pontosabb
választ tudnak adni minden lehetséges olvasói kérdésre.
A könyvtárakban tehát megjelentek a számítógépes
terminálok. A lehetõségeknek azonban itt még koránt
sincs vége.
Napjainkban az internet-hozzáférés már természetes
lehetõség otthonunkban is. Aki használja, az biztosan
tudja, hogy számtalan kisebb-nagyobb könyvtári gyûjtemény érhetõ el segítségével a nap 24 órájában. Nem
tekinthetõ tehát szenzációnak, mégis számunkra igen
nagy jelentõsége van annak, hogy tavaly év végén a
dunakeszi könyvtár online katalógusa is megjelent az
interneten.A keresés, böngészés talán a könyvtári gépeknél is egyszerûbb és a lehetõségek is bõvebbek. Lehet
keresni szerzõ, cím, téma, kiadó, tárgyszó vagy akár az
ezekben megtalálható szavak alapján is. Szinte azonnal
választ kaphatunk arra is, hogy milyen videó, CD, DVD
felvételek találhatók a gyûjteményben és, hogy éppen
kölcsönözhetõ-e. Ráadásul nem csak a központi, de a
fiókkönyvtárak állományáról is tájékozódhatunk. A lehetõségek felsorolására sincs itt elegendõ hely, így inkább
mindenkit a kipróbálásra ösztönöznék. Az online
katalógus megtalálható a könyvtár weblapján
(www.dkvk.hu) keresztül a nyitólapról, de önálló saját
címe, neve is van: http://minerva.dkvk.hu.
A szoftver megvásárlásához a Dunakeszi Városi
Könyvtárért Alapítvány adott igen jelentõs anyagi támogatást. Az alapítvány szinte kizárólag a város könyvtári
tagjainak adományaiból segíti az intézmény fejlesztési
terveit. Kérjük, ha teheti, adója 1%-ával Ön is támogassa majd a korszerû szolgáltatások bevezetését!

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár által meghirdetett 2004. évi Városi Versmondó Versenyre 360 általános iskolás jelentkezett. A december 11-i döntõre
közel ötven versmondó készülhetett fel. A zsûri –
Urayné Kovács Zsuzsa, Németh Klára és Palásti Béla
– döntése szerint a következõ tanulóknak sikerült a
legjobban a szereplés.

„750 év hosszú idõ még egy település életében is,
de fontos hogy ismerjük történelmünket, hiszen a mai
életünk szinte minden tényezõje a múltunkban
gyökerezik. Éppen ezért szeretettel ápoljuk elõdeink
örökségét, büszkék vagyunk múltunkra. A Dunakeszin
áthaladó elsõ magyar vasútra, a paradicsom hazai termesztésének meghonosítására, az Alagi lóversenypályára, melynek nevéhez a magyar lósport talán legszebb, legdiadalmasabb évei fûzõdnek. De büszkék
vagyunk a jelenre is, hiszen városunk egyre több turisztikai eseménnyel, rangos kulturális és sport rendezvénnyel várja az idelátogatókat, mûvészeink, sportolóink a világ minden tájára elviszik városunk jó hírét”
– írja az évforduló alkalmából megjelent mûsorfüzet
köszöntõjében Kecskeméthy Géza, a város polgármestere.
Az évforduló kapcsán 2005-ben színes történelmi
játékokra, a vidám, szórakoztató sport és kulturális
programokra várják a rendezvények szervezõi a város
lakóit és vendégeit.
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár nagyszabású
városismereti interaktív játék szervezésével vesz részt
az ünnepég-sorozatban, amelynek részleteirõl 2005.
márciusától lehet majd a könyvtárban érdeklõdni.

2-4. osztályosok kategóriájában:
I. helyezés:
Sárvári Péter 3. osztályos tanuló
II. helyezés:
Gyurkovics Gergõ 2. osztályos tanuló
III. helyezés
Koszó Gréta 2. osztályos tanuló
Fazekas Bálint 3. osztályos tanuló
5-6. osztályosok kategóriájában:
I. helyezés
Kovács Dániel 6. osztályos tanuló
II. helyezés
Lõrincz Levente 5. osztályos tanuló
III. helyezés
Kiss Armand 5. osztályos tanuló
7-8. osztályosok kategóriájában:
I. helyezés
Bohn Richárd 8. osztályos tanuló
II. helyezés
Kállai Alexandra 8. osztályos tanuló
III. helyezés
Tóth Zsuzsanna 8. osztályos tanuló
Különdíj
Kovács Alíz 3. osztályos tanuló
Szûcs Dorottya 7. osztályos tanuló
Az I. helyezéssel járó serlegeket a Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola és a Szent István Általános
Iskola kapta.

