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Január 22-én, csütörtökön 18 órakor

a  MAGYAR  KULTÚRA  NAPJÁN

Könyvbemutató:

A  RÓMAI  KORTÓL  NAPJAINKIG
Mozaikok Dunakeszi történelmébõl

A könyvet

Vetési Imre, a Keszi-Press Médiaszolgáltató Kft.
ügyvezetõ igazgatója  és

Csoma Attila helytörténész, a könyv szerzõje
mutatja be a közönségnek

Az est moderátora:

Kollár Albin  ny. iskolaigazgató

A könyv a helyszínen megvásárolható, a szerzõ és
a kiadó örömmel dedikálja olvasóinak.

Ezt követõen a kiadó fogadáson látja vendégül a
közönséget.
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Egyik legfiatalabb ünnepünk: finn testvéreink
példája nyomán kezdett elterjedni az 1980-as években.
Északi rokonaink ugyanis minden évben megtartják
február 28-án a Kalevala napját, amely ünnepe az egész
finn kultúrának is. Kölcsey Ferenc a fennmaradt kézirat
tanúsága szerint 1823. január 22. napján fejezte be a
Himnusz megírását. Méltóbb napot aligha
választhattunk volna a magyar kultúra megünneplésére,
mint nemzeti fohászunknak ezt a születésnapját, január
22-ét.

A karácsonyi ünnepek elõtt könyves változatban is
megjelent a dunakeszi Polgár címû városi lap nagy
sikerû helytörténeti sorozata. A lap tulajdonosa a Keszi-
Press Médiaszolgáltató Kft. A római kortól napjainkig
: mozaikok Dunakeszi történelmébõl címmel adta ki a
keménytáblás kötetet. A sorozat írója Csoma Attila
helyismereti könyvtáros és a könyv kiadója Vetési Imre
bízik benne, hogy az érdeklõdõ olvasókat tartalmas,
Dunakeszi történelmét hitelesen bemutató hiánypótló
kiadvánnyal sikerült megajándékozni.

A könyv Dunakeszin a városi könyvtárban és a Líra
Könyvesboltban, a Buy-Way üzletközpontban vásá-
rolható meg.

(Forrás: Dunakanyar Régió)

2008. december végén megjelent a Dunakeszi
Helytörténeti Szemle 3. száma, mely újra érdekes
és gazdag kínálatot nyújt Dunakeszi és Alag múltja
iránt érdeklõdõknek.

Dr. Hála József néprajzkutató egy XVIII. századi
falusoroló dunakeszi vonatkozásait ismerteti. Volentics
Gyula a gyártelepi Jézus Szíve templom egykori
plébánosának, Delia Istvánnak az életét és munkás-
ságát mutatja be, míg Lõrincz Róbert a Dunakeszi
Magyarság labdarúgóinak 1930-as olaszországi túráját
követi végig.  Dunakeszi egykori földbirtokos családjait
bemutató sorozatának második részében Bátonyi Pál
egykori vármegyei jegyzõkönyvekbõl és igazság-
szolgáltatási iratokból válogat. Tõsgyökeres Dunake-
sziek címmel Legindi Tímea tekint bele családja emlék-
könyvébe, Csoma Attila pedig az 1739-es dunakeszi
pestisjárványról ír.  Mühlbacherné Szálender Magdolna
apjáról, Száhlender Béláról szóló cikke még ár-
nyaltabbá teszi azt a képet, melyet nemrég édesanyja,
Nemeskéri Kis Margit könyvének bemutatóján csa-
ládjáról megismerhettünk.

A kiadvány ingyenesen beszerezhetõ a
könyvtárakban.
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Olvasói állapot modul

Olvasóink a minerva.dkvk.hu címen az interneten
keresztül is tájékozódhatnak a beiratkozásuk adatairól,
a kikölcsönzött dokumentumokról, az esetleges kése-
delmek, tartozások keletkezési idejérõl és aktuális
összegérõl, valamint az elõjegyzések állapotáról.
Ezekhez az adatokhoz csak a jogosult felhasználó fér-
het hozzá a belépési azonosítójával (ez az olvasójegy
vonalkódja alatti 8 jegyû szám) és a jelszavával, ami a
születési ideje ééééhhnn formátumban. A TextLib
könyvtári szoftver modulját egyéb fejlesztésekkel
együtt a Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítvány
támogatásával szereztük be  olvasóinknak.
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A könyvtári díjak ebben az évben sem változnak

Beiratkozási díj 2009-ben: 1200 Ft

16 éves korig: ingyenes

16 éves kortól diákigazolvánnyal: 600 Ft

Nyugdíjasok részére 70 év alatt: 600 Ft

Pedagógus igazolvánnyal rendelkezõknek: 600 Ft

Közgyûjteményi dolgozóknak: ingyenes

70 éven felüliek részére: ingyenes

Mivel a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár fiókkönyv-
táraival együtt biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást,
egy olvasónak csak egy könyvtárba kell beiratkozási
díjat fizetni, ez feljogosítja a többi könyvtár
használatára is.

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

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 méretben 100 Ft
  A/3 méretben  170 Ft

Fax küldés: elsõ oldal: 500 Ft
minden további oldal + 180 Ft

A határidõ után visszahozott dokumentumok után
az olvasó késedelmi díjat fizet. A késedelmi díjak
összege 2009-ben nem változik.
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A JÖVEDELEMADÓ 1 SZÁZALÉKA

A városi könyvtár mûködéséhez  különösen érté-
kes támogatást kapunk azoktól, akik jövedelemadójuk
egy százalékát a Dunakeszi Városi Könyvtárért
Alapítványnak utalják át.

A 2008. évi felajánlás összege 188673 Ft volt. Egyéb
támogatásként további 83650 Ft érkezett az alapítvány
számlájára. Így 2008. összes bevétele 277323 Ft lett.
Köszönetet mondunk érte minden támogatónknak.

 Az alapítvány számlájára beérkezett összeget ebben
az évben is a könyvtár informatikai rendszerének a
fejlesztésére fordítottuk. Összesen 306000 forintért a
Textlib könyvtári szoftver két újabb modulját
integráltuk a rendszerünkbe. Az egyik a Windows
kliens, ami a Windows operációs rendszer alatti
mûködést teszi zökkenõmentessé, a másik az olvasói
modul, az internetes kapcsolaton keresztül ad részletes
tájékoztatast az olvasóknak az általuk kölcsönzött vagy
elõjegyzett dokumentumokról.

Kérésünk idén is ugyanaz maradt: rendelkezzenek
az adóbevallas alkalmával a mi javunkra!

Az ehhez szükséges nyomtatvány a könyvtár
olvasószolgálati pultján megtalálható, de a weblapunk-
ról is letölthetõ a http://www.dkvk.hu/dkweb/
alapitvany.htm címen.

A Dunakeszi Városi Könyvtár Alapítvány
adószáma: 18669828-1-13.

Segítségüket köszönjük.

Az alapítvány kuratóriuma

Mintegy 10 éves múltra tekint vissza a vezeték
nélküli mikrohullámú kommunikációs technológia a
számítástechnikában. Mára már természetessé vált,
hogy otthonunkban, ha több számítógép is csatlakozik
az internetre, akkor a kapcsolatot a kényelmetlen és
mindig útban lévõ vezetékek helyett az úgynevezett
wifi routerek biztosítják. Nyilvános helyeken is ilyen
eszközök mûködnek (repülõtereken, éttermekben,
szállodákban stb.) aminek segítségével a látogatók saját
számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra.
Ezeket nevezik hotspotoknak. Lényegük, hogy bárki
használhatja az arra alkalmas eszközzel, például
laptoppal, PDA-val vagy dual módú (Wifi+GSM)
rendszerû mobiltelefonnal. Az internet használata
speciális kártyával, elõfizetéssel, vagy éttermekben,
kávézókban fogyasztással váltható meg. Szerencsére
egyre több helyen ingyenessé vált ez a szolgáltatás.
Ezeknek a helyeknek a sorába lépett be a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár is. Az év elejétõl a könyv-
tárban és közvetlen környezetében 54 Mb/s sebességû
(IEEE 802.11g típusú) nyilvános és ingyenes hotspot
érhetõ el DKVK néven. A kapcsolat korlátozás nélkül
a nap 24 órájában folyamatosan használható. Ezzel a
megoldással minden további fejlesztés nélkül lényege-
sen többen használhatják egyszerre az internetet a
könyvtárban, ráadásul az intézmény zárva tartása ide-
jén is lesz egy pont a városban ahonnan sürgõs esetben
(a már említett eszközök segítségével) bárki kapcso-
lódhat a világhálóhoz.

Az új lehetõséggel tovább bõvült a könyvtár kor-
szerû, a nyitvatartási idõtõl függetlenül igénybe vehetõ
szolgáltatásainak köre.
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