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Az idei Ünnepi Könyvhéten – június elején –
Önökkel együtt szeretnénk áttekinteni könyvtárunk történetét is. 55 évvel ezelõtt alakult meg
500 kötettel a községi könyvtár az akkori Petõfi
Kultúrházban, és 20 évvel ezelõtt a jelenlegi Kossuth Lajos u. 6. sz. alatti épület átadásával teremtõdtek meg a városi könyvtár mûködésének feltételei. A József Attila Mûvelõdési Központban mûködõ 1. Sz. Fiókkönyvtár jogelõdje a „Magyi”
könyvtára pedig közel 80 éve áll már a lakosság
szolgálatában. Szeretnénk az Ünnepi Könyvhétre
egy kiállítást készíteni azokból a tárgyakból, fotókból, dokumentumokból, amelyek bemutatják
a könyvtár történetének egy-egy szeletét, a könyvtári munkafolyamatok korszerûsödését.
Kérjük Olvasóinkat, aki rendelkeznek régi, a
könyvtárhoz kötõdõ dokumentumokkal (fotó,
meghívó, plakát, emléklap olvasójegy, felszólító
nyomtatványok, mûsorfüzet stb.) hozzák be május
közepéig valamelyik könyvtárunkba, és kölcsönözzék számunkra a kiállítás idõtartamára. A legrégebbi dokumentumok tulajdonosainak ajándékokkal kedveskedünk. A kiállításra nem kerülõ dokumentumok tulajdonosai között is nyereményeket
sorsolunk ki.
Kérjük Önöket, kutassanak a fiókokban,
könyvtárosaink várják Önöket!
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„Kõ kövön tûzzel vassa
vassall”
Vincze József kiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja:
Csonka Mária könyvtárigazgató
Megtekinthetõ:
április 28-ig a könyvtár nyitvatartási idejében
Április 7-én, pénteken 18,30 órakor

„T
ûzben fészkeltem”
„Tûzben
zenés irodalmi est az olvasóteremben
Közremûködik:
Babják Annamária színmûvésznõ
Semes–Bogya Eszter fafaragó
Vincze József lemezszobrász

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: www.dkvk.hu — E-mail: dkvk@mail.dkvk.hu

Április 14-én, pénteken 16-18 óráig
Húsvéti kézmûves foglalkozás
a Gyermekkönyvtárban
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Nyüzsgõ Gyermekkönyvtár
Programokkal tele indult 2006-ban a Gyermekkönyvtár. Február a farsang jegyében telt el. A
gyerekek farsangi totót tölthettek ki, amelyet apró ajándékokkal jutalmaztunk. A helyes megfejtéseket pedig könyvjutalommal díjaztuk. A kialakult pontszámok alapján négyen részesültek könyvjutalomban: Gelei Vince (13+1 pont), Gyõrfi Karola (11 pont), Gyõrfi Richárd (11 pont), Markovits Balázs (11 pont). Február 18-án farsangi kézmûves foglalkozást tartottunk. A maszkfestést és
a gyöngyfûzést közel 20 gyermek próbálta ki. A
színvonalas farsangi maszkokat maszkversenyben
értékeltük. Minden résztvevõ díjazásban részesült.
A március a forradalom jegyében telt. Az 1848.
március 15-i eseményeket egy tesztlap segítségével
eleveníthették fel az érdeklõdõk. A farsangi tesztlaphoz hasonlóan minden résztvevõ valamilyen aprósággal lehetett boldogabb. Ezen kívül könyvjutalmakat is sorsoltunk ki.
Április a húsvét hónapja. Április 14-én húsvéti
kézmûves foglakozást tartunk a gyermekkönyvtárban 16-18 óra között. A foglalkozáson
többek között húsvéti tojástartót készítünk.
Mindenkit szeretettel várunk.

Megszépült a Kossuth utcai könyvtár belsõ
környezete
1986-ban – 20 éve – az Ünnepi Könyvhéten vehették birtokba olvasóink a jelenlegi könyvtárépületet. Akkor ez óriási elõrelépés volt, hiszen többszörösére nõtt az alapterület, új berendezést, és
korszerû technikai eszközöket is kaptunk. 20 év
alatt azonban folyamatosan megteltek a polcok,
újra zsúfolt lett a könyvtár. Eljött az az idõ, amikor
a lakosság számában óriási léptékkel növekedõ
Dunakeszi városnak szüksége lenne a jelenleginél
legalább háromszor nagyobb, kb. 1200 m² alapterületû könyvtárra, amely hosszú távra kielégítené
a könyvtári szolgáltatások iránti igényeket. Míg
erre sor kerül, nem tehetünk mást, mint a jelenlegi
körülmények között próbálunk elviselhetõ feltételeket teremteni.
Az Ünnepi Könyvhétre megújul a könyvtár belsõ környezete. Márciusban a teljes könyvtárat kifestettük, ez egyben portalanítást, nagytakarítást
is jelentett. Május végéig pedig elkészül a könyvtár
új, a mai szakmai követelményeknek megfelelõ
felirat és eligazító rendszere. A festési munkálatok
ideje alatt csak 1-2 napig szünetelt egy-egy szolgáltatás. Köszönjük megértésüket és türelmüket.
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Csonka Mária igazgató
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A Kölcsey F
erenc Városi Könyvtár és az
Ferenc
1. Sz. Fiókkönyvtár a tavaszi ünnepek körüli napokon
2006. április 15-17-ig, húsvétkor
2006. május 1-jén,
a munka ünnepén
2006. június 3-5-ig,
pünkösdkor
zárva tart.

A JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁZALÉK
A
SZÁZALÉKA
A városi könyvtár mûködéséhez különösen
értékes támogatást kapunk azoktól, akik
jövedelemadójuk egy százalékával segítetik
fejlesztési elképzeléseink megvalósítását. Kérésünk
idén is ugyanaz: rendelkezzenek a mi javunkra!
A Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány
adószáma: 18669828-1-13.

