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KÖSZÖNTÕ
ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2001.
Kívánom, hogy a nemes formájú könyvtár teljen meg
nemes tartalommal is!
A meleg hangulatú találkozó emlékére
szeretettel:
Jókai Anna
1986. május 28.
A fenti sorok könyvtárunk
vendégkönyvének elsõ oldalán
találhatók. Tizenöt évvel ezelõtt
a népszerû írónõ volt a felújított
könyvtár elsõ vendége. Az eltelt
másfél évtized alatt igyekeztünk
a megjelölt célnak megfelelni,
a könyvtár falait nemes tartalommal megtölteni, és reméljük,
hogy ez többnyire sikerült.
Idén szeretnénk megemlékezni arról, hogy 1986-ban teremtõdtek meg az igazi városi
könyvtárrá válás feltételei, lehetõség nyílt a folyamatosan
gyarapodó állomány célszerû
elhelyezésére, a szolgáltatások
bõvítésére.
Tizenöt évvel ezelõtt a
könyvtáravató ünnepségre jelentettük meg a Könyvtári Napok címû könyvheti újságot. Ezt
az alkalmi kiadványt egy-két
évtõl eltekintve azóta is megjelentetjük. Ebben adunk tájékoztatót az éves munkánkról, terveinkrõl, és részletesen beszámolunk a könyvhét várható eseményeirõl.
Kérem olvasóinkat, fogadják szeretettel e mostani kiadványunkat is a 2001. évi Ünnepi Könyvhét alkalmából.
Csonka Mária
igazgató

Június 9-én szombaton 10-14 óráig

a könyvtár belsõ udvarában

KÖNYVHETI KÖNYVUDVAR
PROGRAM:
10 órától
A Kõrösi Csoma Sándor Ált. Iskola mazsorett csoportjának bemutatója
Ünnepi köszöntõt mond Erdész Zoltán alpolgármester
IRODALMI SZALON
Könyvheti beszélgetés Hegedûs D. Géza és Kaszás Géza színmûvésszel,
Vekerdy Tamás pszichológussal és a helyi irodalmi élet képviselõivel
Házigazda: Tarján Tamás irodalomtörténész
12 órakor
CSALÓKA PÉTER
Weöres Sándor mesejátéka
Elõadják: a Radnóti Miklós Gimnázium 6.a osztályos tanulói
Osztályfõnök: Krix Antalné
Rendezte: Jeneiné Nagy Tünde
12.30 órakor
A HÉTPRÓBÁS MESEUTAS címû levelezõs játék eredményhirdetése
A nap folyamán: könyvheti könyvek árusítása – kézmûves foglalkozások
gyerekeknek – zsákbamacska – igaz–hamis játék
A könyvtár elõterében: LOVAK címmel az É-MÛHELY kiállítása
15 ÉV KÖNYVTÁRI KIADVÁNYAI – tárlókiállítás

A város
könyvtára
Ha valamely intézmény megérdemli a méltatást Dunakeszin, a
városi könyvtár az elsõk közé tartozik. A hivatalos támogatottságához képest erõn felül teljesít a
kulturális szférában. Jómagam 14
éve élek itt, és 14 éve kitûnõ a
kapcsolatom az intézménnyel.
Kezdem azzal, hogy az elsõ kiállításomat nyitották e helyen,

mellyel karikatúrista pályámon bemutatkozhattam. Mindig jólesõen
látom kedvenc magyar íróim portréit a falon, saját átírásomban.
Itt kaptam lehetõséget, hogy
személyesen találkozhassak olyan
neves írókkal, elõadómûvészekkel, akikkel nagy dolog ismeretségbe kerülni, és megajándékozhattam õket egy róluk készült rajzzal. Sok emlékezetes perccel lettem itt gazdagabb. Az én tapasztalatom szerint erõs bástyája Dunakeszinek ez a könyvtár. Lelkes

és hozzáértõ kollektívával kerültem baráti kapcsolatba, hiszen
régóta ismerjük egymást és nagyon
sok segítséget kaptam tõlük. Ha
szükségem volt akárcsak egy fotóra is, kis idõ múlva az öszes fellelhetõt a kezembe adták, s még
aznap elkészülhetett a portré.
Sok szinten kaphatok információt, könyv, folyóirat, digitális
technika formájában, és ezt mind
használom is. Egyszóval jó ide
betérni.
Tónió

2

Könyvtári Napok 2001.

KÖNYVTÁRI NÉVADÓ
Dunakeszi Város Képviselõ-testülete 2000. március 23-i ülésén
döntött úgy, hogy könyvtárunk felveheti Kölcsey Ferenc költõ nevét.
Úgy gondoltuk, hogy választott névadónk élete és munkássága,
költõi pályája példaként szolgálhat mindannyiunk számára. Igyekszünk részt vállalni a Kölcsey-hagyomány ápolásában, a költõi életmû
megismertetésében. Felvettük a kapcsolatot a Kölcsey Társasággal,
és szeretnénk felkeresni a Kölcsey emlékhelyeket is. A könyvtár
elõtti parkban felavattuk a költõ mellszobrát.
Az alábbiakban közöljük Fülöp Lajosnak, a székelykeresztúri
Molnár István Múzeum igazgatójának szoboravató beszédét.

TISZTELT ÜNNEPLÕ BARÁTAINK!
Megtisztelõ feladat számomra, hogy Dunakeszi közmûvelõdési életének eme emlékezetes
napján – Kölcsey Ferenc mellszobrának leleplezése alkalmából – Székelykeresztúr testvérvárosának meleg üzenetét tolmácsolhatom.
Felemelõ élmény számunkra,
hogy a millennium évében, az új
évezred hajnalán együtt tehetünk
hitet Kölcsey Ferenc szellemiségének nagyságáról, írói, politikai
és emberi magatartásának, hitének évszázadokon átívelõ korszerûségérõl. Vele mondjuk, vagy
énekeljük naponta a szent igét:
„Isten áldd meg a magyart…” –
nemzeti imánk lélekbemarkoló
szavait. Hányan és hányszor
szenvedtek amiatt, mert e szavakat ajkukra vették, mi erdélyiek
különösképpen tanúsíthatjuk ezt.
De megpróbáltatásunk legsötétebb éveiben sem tagadta meg Õt
senki, mert a Himnusz költõje er-

délyi földbõl vétetett, mindannyiunkhoz szólt, ezért együtt kell õrködnünk emléke felett. S ha nevét egy ilyen rangos intézmény
tûzi a homlokzatára, az különös
örömmel tölt el mindannyiunkat,
még akkor is, ha a nagy költõtárs
kérdése villan fel emlékezetünkben: „Ment-e a könyvek által a
világ elébbre?”
A magyar reformkor nagy
gondolkodói, nemcsak szóval,
hanem tettel is bizonyították: tenni, harcolni kell a népért; a Hass,
alkoss, gyarapíts! Nem puszta jelszó volt csupán, hanem tényleges program, akkor amikor Magyarország népe a változások korát élte, készülõdött a megújhodásra, s végképp meg akart szabadulni az idegen zsarnokságtól,
a társadalmi elnyomás béklyóitól.
Lassan érlelõdött a forradalom
megújító szelleme, s a tisztítótûz
Magyarországot és Erdélyt is
lángba borította. Kölcsey akkor

már tíz éve halott, nem érhette meg
a változást, de eszméi beértek,
Petõfi Sándor az õ rettenthetetlen
példájával ostorozza a gyarló jelent.
Mélységes tisztelettel köszöntöm azokat, akik e szent nevet illesztették a könyvtár homlokzatára, bizonyára arra gondoltak,
hogy Kölcsey Ferenc tanítása, pályája mit sem veszített korszerûségébõl még itt az ország szívében
sem. Hiszen az ifjúság tõle tanulhatja meg: mi a valódi hazaszeretet,
az áldozatvállalás, hûség a néphez,
nemzethez, szétszórt magyarságunkhoz. Hiszen miben állana a mi
magyarságunk, ha nem éppen abban, hogy vállaljuk mindazt, amit
a sors a magyar népre kiszabott –
jót, rosszat egyaránt. Mindig a
korparancshoz igazodva, a jövõre tekintve annak szolgálatában.
Mire van most szükségünk? A lelki együttlétre, egymásratalálásra
az elszakítottságban, széleskörû
összefogásra egymás támogatásában, nemzeti hagyományaink
ápolására és megmentésére, arra,
hogy Magyarország minél elõbb
kerüljön vissza Európa teljes jogú
államainak közösségébe, oda,
ahova már ezer éve súlyos áldozatok árán belépõt kapott. S ne rekesztõdjön ki e folyamatból a határon túli magyarság se, mely nem
a saját hibájából szakadt le anyanemzetétõl a trianoni államhatárok
kijelölése után. S mindezt úgy,
hogy e nép ne veszítse el önmagát,
erejében vetett hitét, s csak azt ve-

gye át a nagyvilágtól, amit a jövõ
érdekében fel tud használni, és
semmi olyat ne, ami lelki, szellemi
tisztaságát megtöri. Nekünk pedig azt parancsolja, hogy leljük
meg hazánkat szülõföldünkön, hiszen még magyar föld az, hol magyarul tanul a gyermek, hol magyarul szól az ima a templomban,
hol magyar szántóvetõ veti a magot és magyar mérnök hajlik a
tervezõ asztala fölé.
Kölcsey szelleme gyûjtött
bennünket ide össze, hogy méltó
tanúi legyünk halhatatlan emlékének, új mellszobrának, mely erdélyi márványból készült, s a székely szobrász Demeter István formálta ki arcvonásait. Méltóság,
nemes egyszerûség árad e kimunkált márványtömbbõl. Demeter
István különös kegyeltje a sorsnak, mert ez a szobor már a második alkotása Dunakeszi testvérvárosunknak, mely remélhetõleg
még sokáig idézi e két város baráti
kapcsolatát, melyet most Kölcsey
Ferenc szelleme pecsételt meg
éppen akkor, amikor akkora szükségünk van a közös múlt felidézésére, kultúránk megtartó erejére.
Illesse ezért hála és köszönet mindazokat a dunakeszieket
és székelykeresztúriakat, akik e
közös eszme jegyében fáradoztak,
maradandó jelet állítva a két város kapcsolatának, példát mutatva jelennek és jövõnek egyaránt.
„Ez jó mulatság, férfi munka volt!”
Fülöp Lajos
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A KÖNYV NEM ADJA
MEG MAGÁT
Az írásmûvek publikálásának
új formája van kialakulóban: az
elektronikus könyvkiadás (Az ekönyvet az Internetrõl lehet letölteni és a képernyõn olvasható, illetve aki ragaszkodik a valóságos
könyvolvasás illúziójához, az ki
is nyomtathatja magának.) Egy
ilyen formálódó vállalkozás tulajdonosaival (természetesen elektronikus) levelezésbe bonyolódva
tudtam meg, hogy máris azon törik a fejeket, hogy az általuk a világhálón közzétett mûveket miként tudnák papírra nyomtatva is
eljuttatni olvasóikhoz.
Ki sem alakult még igazán az
olvasást forradalmasítani szándékozó forma, s már a visszautat keresik a hagyományoshoz. A
könyv nem adja meg magát! A
Gutenberg-galaxist elsiratták már
néhányszor, de nem bírt vele sem
a film, sem a rádió, sem a televízió,
sem a videó. S nem gyõzheti le a
számítástechnika, az Internet sem.
S amíg lesz könyv – igazi, papírra
nyomtatott –, addig lesznek

KÖNYVHÉT
2001.
Örömmel készülõdünk az emberi kultúra legcsodálatosabb alkotásának, a KÖNYV-nek ünnepnapjára
… mert az írás – könyv – olvasás legfontosabb szellemi táplálékunk,
… mert hiába változnak korok, sorsok, formák és stílusok,
leghitelesebb ábrázolásuk mindig az írás lesz,
… mert hiába hangoztatják
jelen idõk jósai, hogy korszerûbb
kommunikációs formák váltják
fel a könyvet, az ember nem úgy
él, ahogy azt jövendölik,
… mert az utóbbi években
könyvtárunk ezen színvonalas
rendezvényére egyre többen
jönnek a könyv régi és új barátai
közül.
Száraz György

könyvtárak is, hogy õrizzék,
gyûjtsék, hozzáférhetõvé tegyék
a szellemi javakat. S azért, hogy
egy-egy település, közösség kulturális életének központjaivá válhassanak. Ahogy a dunakeszi
könyvtár is.
Tizenöt esztendeje avatták a
fölújított, elsõ igazi városi bibliotékát Dunakeszin, tizenöt esztendeje nevezték ki a jelenlegi igazgatót Csonka Máriát. Másfél évtized egy könyvtár életében csak
pillanat, hisz évezredek üzenetét
õrzi falai között. De ez a tizenöt
esztendõ a könyvtárosok számára munkával töltött éveket, hónapokat, napokat jelent. Az a felett érzett örömöt, hogy mindig
egy picivel többet és jobbat tudtak nyújtani azoknak, akik számára fontos a könyv, a kultúra.
A felújítás után birtokba vett
új otthon gyorsan a város szellemi bázisává lett, korántsem csak
könyvet lehetett itt kölcsönözni,
de a legkülönbözõbb rendezvények is be-becsalogatták az érdek-
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lõdõket. A másfél évtized kiadványai, meghívói sikeres író-olvasó
találkozókra, szerzõi estekre,
könyvkészítö pályázatokra, kiállításokra, vetélkedõkre emlékeztetnek S az ünnepekre is: a könyvhét alkalmából évrõl évre megrendezendõ könyvtári napokra.
És közben gyarapodott a
gyûjtemény, a csillogó fekete lemezeket lassan teljesen kiszorították a CD-k, az internethozzáférés
a szolgáltatás természetes része

lett, hamarosan a kölcsönzési
adminisztrációt is számítógép
segíti majd, mi több, a gyûjtemény teljes állománya egyetlen
hatalmas, kereshetõ, könnyen
használható adatbázissá olvad
össze a komputer agyában.
Mert noha a könyvtár a múltat õrzi és közvetíti a jelennek, de
a jövõnek dolgozik. Ezért, ha változik is – de örök.
M. Nagy Péter

Dinnyés József daltulajdonos 2001. április 10-én

Százezer dokumentum – egy év alatt
Az olvasói szokások az évek
folyamán igen nagymértékben
megváltoztak, fõként a kölcsönzött könyvek tartalmi jellege szerint. A könyvtárba járók 60-70%-a
már az igényesebb irodalmat keresi. Ez az adat az iskolázottság
emelkedésére utal. Az elõzõ évekhez viszonyítva feltûnõen megnõtt a diákok száma, de õk fõként
„csak” a tanulmányaikhoz keresnek szakirodalmat. A nappali tagozatos felsõfokú oktatási intézmények mellett sokan járnak átképzõ tanfolyamokra, felsõ- és középfokú szakképesítést nyújtó
kurzusokra. Igen nagy az érdeklõdés a kommunikáció, a marketing, és a számítógépes szakirodalom iránt. Tapasztalataink szerint a fiatalok körében csökkent
az olvasási kedv, ami talán a leterheltségük, illetve a multimédia

rohamos elterjedésének következménye lehet.
A könyvkölcsönzõk legnagyobb tábora az aktív felnõttek
közül kerül ki, fõleg a hölgyek körébõl. Kedveltek a TV mûsoraihoz kapcsolódó szépirodalmi és
ismeretterjesztõ mûvek, valamint
a lakásszépítéssel és kertápolással kapcsolatos könyvek. A férfiak ebbõl a rétegbõl fele arányban,
fõként folyóirat-olvasóként jelennek meg a könyvtárban. A nyugdíjas korosztály is hûséges látogatója maradt intézményünknek,
õk fõként a szépirodalmi mûvek
iránt érdeklõdnek.
Az általános- és középiskolás
korosztály könyvtári jelenléte folyamatos, részükre magas példányszámban szerezzük be a kötelezõ irodalmat. A kisiskolások
fõ érdeklõdési területe a természet

világa, a tudomány vívmányai, a
technika csodái és legújabban a
média világa. Olvasási kedvüket
jelenleg ösztönzi az egész világon
óriási sikernek örvendõ Harry
Potter címû könyv.
Könyvtárunk látogatottsága
az utóbbi években rohamosan növekszik. A mindennapi életben
egyre inkább nélkülözhetetlenek
az itt kapott információk. Könyvtárunk forgalmi adatai 2000. dec.
31-én: beiratkozott olvasók száma: 3423, az összolvasók 35%-a
14 év alatti. Az elmúlt évben
38 540 látogató kereste fel könyvtárunkat, közülük 22 414 fõ közel
100 000 dokumentumot kölcsönzött ki. A kölcsönzések mellett
57 000 dokumentumot – könyvet
és folyóiratot – helyben használtak.
Teleki Edit
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1986. május 28. Az átalakított Városi Könyvtár átadása.
Könyvet fellapozni, új könyvet kinyitni nagy öröm. Egy új,
felújított könyvtár ajtaját kitárni
nemcsak nagyobb öröm, hanem
több is annál, mert közösségi várakozást betöltve: közös öröm.
A könyvtár régi olvasóinak és új
látogatóinak, a könyvtárosoknak sok sikert, jó munkafeltételeket – és fõként felejthetetlen
szellemi élményeket – kívánok
teljes bizalommal.
Pusztai Ferenc
1986. június 2. Az Ünnepi
Könyvhéten több neves személyiség is a könyvtár vendége volt.
„A szellem napvilága ragyog” e ház falán. Világítson s
hordják szét nemes lelkek kíváncsi hadai a sötétséget romboló
fényességet. A jövõ évezred itt
alapozhatja meg szebbik álmát.
Hegedûs D. Géza, Béres Ilona,
Lukács Sándor, Varga Csaba
1986. november 24. A
Könyvtári beszélgetések sorozat
keretében Czigány György költõ
volt a vendég.
Köszönöm a meghívást, a
kedves, figyelmes estét, zene és
költészet örömében osztozva remek tehetségû kis muzsikusokkal és türelmes hallgatókkal.
Czigány György
1986. november 27.
Köszönöm a meghívást, melynek révén találkoztam 32 éve
nem látott drága Bella óvónénimmel.
Gabnai Katalin
1987. május 27.
Jó volt – a könyvtár jóvoltából – a dunakeszi gyerekekkel
beszélgetni. „Mindent” tudnak;
õk talán majd felnõttkorukra se
felejtik el.
Vekerdy Tamás
1987. május 29. Az Ünnepi
Könyvhétet Rigó Béla, a Móra Kiadó szerkesztõje nyitotta meg.
Rendhagyó órán, rendetlen
tanár voltam, rendkívüli segítséggel.
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Válogatás a könyvtár vendégkönyvének bejegyzéseibõl

VISSZAPILLANTÁS
1987. május 29.
Jó volt itt beszélni, de még
jobb lett volna beszélgetni – ha
lett volna rá idõ. Szále László
1987. november 23.
Egy kedves, családias hangulatú találkozás emlékére!
Mándy Iván,
Liptay Katalin, Máray Enikõ
1988. június 4. A könyvtár
vendége volt az Ünnepi Könyvhéten Dobray György rendezõ.
Szeretettel és köszönettel a
Szerelem I. és Szerelem II. vérig
rendezõje és szereplõitõl.
Dobray György
1988. június 6. A Könyvtári
beszélgetések címû sorozat vendége Szilvásy Lajos író volt.
Köszönet a szíveslátásért, érdeklõdésért. Kérem tartsanak
meg oly jó emlékekkel, mint én
Önöket!
Szilvásy Lajos
1988. november 21. Bemutatkozott a Képes 7 szerkesztõsége.
Megtiszteltetés volt a Képes
7 számára, hogy találkozásunkat
ilyen sokan tisztelték meg jelenlétükkel és igaz érdeklõdésüket
tanusító kérdéseikkel. Szeressék
tovább a lapunkat! Ránkfér...
Máté Tóth Ferenc, Miskolczi
Miklós, Dizseri Eszter,
Szilágyi János
1989. március 16. Iró-olvasó
találkozó Katona Tamással.
Könnyû dolgom van a remekül sikerült 1848-1849-es beszélgetés és eszmecsere után:
idén végre újra nemzeti ünnep
március 15! És ez a legfontosabb
magyar ünnep, azt ünnepelhetjük amit mi csináltunk, amit mi
vívtunk ki – nem olyasvalamit,
ami csak megtörtént velünk.
Azt ünnepelhetjük, hogy megszületett egy korszerû, nagykorú, európai ország, amely ki tudta vívni az alapvetõ emberi és kollektív szabadságjogokat. Ne hagy-

juk, hogy ezeket bármilyen erõ
megtámadhassa és csorbíthassa!
Katona Tamás
1989. június 6. Az állatok és
én címmel Schmidt Egon író tartott elõadást a kisállatokról.
Nagy örömmel jöttem és hallgattam a gyerekek okos kérdéseit. Remélem sikerült néhányat
megnyerni az állatoknak.
Schmidt Egon
1989. június 9. Az Ünnepi
Könyvhéten Sellei Zoltán és Koncz
Gábor is a könyvtár vendége volt.
„Nem elég fellobbanni, de
mindig égni kell!” Tisztelet adassék azoknak akik „mindig égnek” – itt Dunakeszin!
Sellei Zoltán
„Használni akartam nem
tündökölni”
Koncz Gábor
Boldog vagyok, hogy könyvheti vendég lehettem. Boldog vagyok, hogy a város, ahol a könyveimet írtam (írom) támogatja az
irodalmat, a mûvészetet. Boldog
vagyok, hogy ilyen sok barátot
találtam itt. Szép este volt. Köszönöm!
Illés György
Köszönöm a városnak, hogy
engem, az idegent, az ismeretlent
befogadott. Bizalmat szavazott
nekem, s én igyekszem méltó lenni erre a bizalomra. Örülök,
hogy itt telepedtem le. Igyekszem
továbbra is hasznos tagja lenni
a közösségnek. S. Farkas Éva
1989. október 18. A Szentföldrõl tartott úti beszámolót dr.
Czalbert Halasi János.
„Szentföldi” úti beszámolóm
anyagát a Dunakeszi Városi
Könyvtárnak adom, õrizzék meg
és segítsék a Szentföld megismerését. Czalbert Halasi János
1989. november 20. A
Könyvtári beszélgetések vendége Konrád György író.
Remélni szeretném, hogy
1989. november 20-án kölcsönösen figyelmesen beszélgettünk

a Dunakeszi Városi Könyvtár olvasóival.
Konrád György
1990. november 2.
Azt hittük, senki sem lesz kiváncsi az Illemkocka szerzõjére.
Hála Istennek csalódtunk, jól
éreztük magunkat. Köszönöm a
gyerekeknek és a tanároknak,
na meg a Városi Könyvtár kedves
munkatársainak ezt a kellemes
találkozást.
Dr. Halák László
1991. május 30. A könyvtár
vendége Határ Gyõzõ költõ és író.
Megkérném a könyvtár mélyen tisztelt fiataljait, hogy ha
odaérnek, integessenek a nevemben az ezredfordulónak…
Határ Gyõzõ
1991. június 6. Ballada az elkényeztetett ifjúságról címmel zenés irodalmi estet adott Dévai
Nagy Kamilla és Oszter Sándor.
„Én Istenem, jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem.”
Hosszú idõ után újra itt lenni öröm, s különösen az, ha a mai
„antivilágban” begubózott emberek helyett ilyen sok csillogó
tekintettel találkozhatom.
Dévai Nagy Kamilla
1992. október 16. Kárpátaljai
irodalmi est vendégei: Balla D.
Károly költõ, Penckófer János író
a Hatodik Síp címû irodalmi lap
munkatársa, és Horváth Sándor
író, a Kárpátalja címû irodalmi lap
szerkesztõje.
Köszönettel a Városi Könyvtárnak a szép és tanulságos íróolvasó találkozóért.
Penckófer János
1992. november 21. Az Irodalmi Szalon vendége Hernádi
Gyula író.
Köszönöm a meghívást, az
együtt gondolkodó közönség
reagálásait, s a fényes vendéglátást. Ha eszi, nem eszi, legjobb
közönség a dunakeszi....
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1993. áprilisában egy gyermekmûsorral volt a könytár vendége Halász Judit énekesnõ.
Kis helyen sok helyes, szép,
okos gyerek elfér! Amilyen kicsi
volt a terem, olyan nagy a srácok
hangulata.

1993 június 3-án nyílt meg
Dunakeszi-Alag 1950 elõtti életérõl szóló levelezõlap kiállítás.
Örömmel nyitottam meg Dunakeszi-Alag 1950 elõtti életérõl
szóló levelezõlap kiállítást. Gondolatokat, érzelmeket keltõ rendezvény. Remélhetõleg a dunakeszieket egy kicsit tempósabb
gyûjtési kedvre serkenti a kiállítás.
Szakáll Lászlóné
1994. január 27-én Katona
Klári volt a könyvtár vendége.
Köszönöm, hogy részese lehettem a könyvtárban fenntartott érdemes életnek! Emlékül,
szeretettel.

1994. május 27-én került sor
Szentkirályi Fittler József Menni
kell címû verseskötetének a bemutatójára.
Csak azt a reményünket tudjuk eme pár sorban kifejezni,
hogy lesz még olyan kultúrát támogató hét itt Dunakeszin, ahol
minden polgár lelki épülése
megadatik.
Szentkirályi Fittler József
1994. június 3-án Pogány Judit és Koltai Róbert volt a könyvtár vendége.
Mindig külön öröm, élmény
egy színész számára, ha a közönséggel közvetlenül is találkozhat! Szemtõl szembe ülnek egymással, így közelrõl is érezhetõ
a nevetés, a kíváncsiság! Az is
elõfordulhat, hogy a bírálatot
kapja a színész szemtõl szembe a
közönségtõl, de az is nagyon jó,
fontos dolog!
Köszönjük a meghívást!
Pogány Judit, Koltai Róbert
1994. december 9-én nyílt meg
Füzesi Zsuzsa gyermekkönyv-il-

lusztrátor kiállítása, amelyet É. Szabó Márta, a Cimbora címû TV
mûsor fõszerkesztõje nyitott meg.
Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a látogatókat, elsõsorban a gyerekeket. Képeimmel,
könyveimmel szeretnék nekik
örömet szerezni.
Füzesi Zsuzsa
1995. május 3-án Az író-olvasó
találkozó vendége Vámos Miklós.
Remélem az olvasók is jól
érezték magukat, nemcsak én.
Vámos Miklós
1995. június 7-én a könyvtár Spíró György írót látta vendégül.
Nagyon köszönöm a meghívást, remélem a mai helyzet lefestésével nem vettem el az életkedvüket!

1996. május 8-án Hegedûs D.
Géza volt az Irodalmi Szalon vendége.
„Csak tíz év múlva
Ne ez a dal legyen!”
Hegedûs D. Géza
1996. június 3-án Kállai Nagy
Krisztina kiállításának megnyitója
Gryllus Vilmos közremûködésével.
„A mai nap éppen megfelelõ
arra, hogy.... a varázslat valósággá váljon.” Találkozásunk
emlékére, szeretettel.
Gryllus Vilmos
1996. október 24-én Bereményi Géza és Cseh Tamás elõadói
estje.
Nagyon nagy alkalom volt
itt lenni egy olyan mûsorral,
aminek itt volt az elsõ bemutatója; nem fogom elfelejteni.
Bereményi Géza
Köszönet Dunakeszinek,
hogy most aztán lehet!
Cseh Tamás
1997. április 30-án Kányádi
Sándornak és Sellei Zoltánnak
volt író-olvasó találkozója a
könyvtárban.
Játszani magyarul: „aki
megért megértet, egy népet
megéltet.”
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A dunakeszieknek szeretettel
találkozásunk emlékéül.
Kányádi Sándor
1997. május 23-án a könyvtár
vendége Závory Andrea, Barlay
Zsuzsa közremûködésével.
„Napsugarak zugása amit
hallok” itt a könyvtárban. „Köszönöm, köszönöm, köszönöm”,
hogy itt lehettem veletek és Rilkével.
Závory Andrea
Köszönettel ezért a csodás
Rilke-estért, élmény volt közremûködni benne!
Barlay Zsuzsa
1998. január 22-én a magyar
kultúra napjának vendége Reményi József és Tarján Tamás.
Mégiscsak van itt-ott – hál’
Istennek – folytonosság az életünkben: tíz év múltán is szeretetet, szellemi éhséget s közönséget találhattunk a Dunakeszi
Könyvtárban. Kívánjuk magunknak, hogy tovább s tovább
ez így legyen. Köszönettel az (ismét) szép estéért.
Reményi József
Köszönjük, hogy vendégszeretõ környezetben, barátok között, a Himnusz melegénél, együtt
ülhettük meg a magyar kultúra
napját – s elmondhattuk a
könyvbarátoknak, egymásnak
és önmagunknak –, amit a világról gondolunk, ami a lelkünket nyomja. Sok szeretettel
Tarján Tamás
1999. november 12. Ágrólszakadt madár címmel Kilyén Ilka,
marosvásárhelyi elõadómûvész
tartott irodalmi estet.
„Mert akik hisznek erejük
megújul, szárnyra kelnek, mint
a sasok, járnak és nem lankadnak el.” Örömmel voltam itt.
Köszönöm.
Kilyén Ilka
2000. januárjában az Irodalmi
Szalon Jankovics Marcellt látta
vendégül.

2000. március 2.
Örömmel láttam a Városi
Könyvtár eddigi munkájának
eredményeit, az itteni közösség
teljesítményét. Értékeiket megõrizve, a kor kihívásainak megfelelve, eddigi eredményeiket meghaladva folytassák munkájukat!
Tóth András
2000. május 31-én az Ünnepi
Könyvhét vendége Závada Pál.
Itt jártam a Kölcseyrõl frissen
elnevezett könyvtárban 2000.
május 31-én, és ennek emlékére
örömmel vésem be a nevemet és
jókívánságaimat a könyvtár emlékkönyvébe. Utolérhetetlen és
a gyerekkortól kezdve ismerõs
hangulata van azoknak a beszélgetéseknek, amelyeket a soksok könyv és könyvespolc társaságában folytatunk le- az olvasók elõtt. Hát ezért a világ egyik
legjobb helye számomra a könyvtár. Köszönöm és szeretettel üdvözlöm a könyvtárosokat és az
olvasókat.
Závada Pál
2000. szeptember 30-án Sorki Dala Andor festõ- és grafikusmûvész elõtérkiállítását Pirkó József matematikus, író nyitotta meg.
Az igazi mûvészet életet kölcsönöz az anyagnak, s egyben
gondolati tartalmat is magába
foglal és közvetít. Színvonalas
mûvészi és megragadó kiállításban gyönyörködhetünk.
Pirkó József
2001. január 22-én, a magyar
kultúra napján az Irodalmi Szalon
vendége Jókai Anna.
15 év után újra itt – abban a
reményben, hogy újabb 15 év
múlva még találkozunk... Örülök, hogy a kedves olvasókkal
együtt lehettem ezen a jeles napon! Szeretettel:
Jókai Anna
2001. április 10-én a költészet napján Dinnyés József volt
a könyvtár vendége.
Az énekelt vers és az elmondott gondolat szép estje után áldást és békességet az olvasónak,
a hallgatónak itt a könyvtárban!
Dinnyés József
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A Nyugdíjas Pedagógus Klub rövid története

Klubélet a könyvtárban
Még a járási körzetek idejében szervezõdött a hatvanas évek elején Vácott a nyugdíjas pedagógusokból a Vác vonzáskörzetébõl összegyûjtött klubtagság. Mikor Dunakeszi város és
vonzáskörzete úgy gyarapodott
és a gazdasági helyzet megengedte, elvált Vác városától a déli terület. Sajnáltuk otthagyni a szép
Mûvelõdési Központot és a régi
kollégákat, de önállósodni kellett:
Pajor János, volt váci alelnök vállalta a klub vezetését, csak az volt
gond, hogy helyiséget nem találtunk a gyülekezésre. Akkoriban
nyílt meg az újjáépített és bõvített
városi könyvtár, azt a lehetõséget
kaptuk a mûvelõdési osztálytól és
a könyvtártól, hogy kéthetenként
szerdán az olvasóteremben lehetünk.
Megalakulásunk 1986. szept.
30-án volt. Pajor elnök úr addigra
kb. 100 fõ nyugdíjast írt össze dunakeszi, fóti, gödi és alagi lakosokból. Nekem a megtisztelõ kulturális megbízatás jutott. Eleven,
családias légkör alakult ki, mert a
régi körzetbõl ismerték, szerették
egymást az aktív idõkbõl. Névnapok, pedagógusnapok, jeles napok közös megünneplése remekül összekovácsoló élményt jelentettek az elsõ öt évben… Azután bizony hosszas betegeskedések során kimaradoztak a régi
tagok és a halálnak sem kellett a
klubtagsági könyvet bemutatni.
Vezetõváltásra volt szükség,
meg is kaptuk Rónai Árpádné
személyében, késõbb én vettem
át a klub vezetését, de már a régi
színvonalat nem tudtuk tartani,
mert az elöregedett tagságot csak
egy-egy színes diploma átadási
ünnepségre tudtam összegyûjteni. Létszámunk felére csökkent,
de jöttek érdeklõdõk a Kertbarátok Egyesületébõl, a Kirándulók
Klubjától. Jól érezték magukat,
mert a könyvespolcok között, a
varázslatos papír illatában a különbözõ elõadásokat, diavetítéseket élvezhettük.

Jó kapcsolatunk volt a Kirándulók Klubjával, velük utaztuk be
Ausztriát, Európa és kis hazánk
szép tájait. Helybe is jött a szórakozás, mikor két ízben a salgótarjáni klub mûvészegyüttese utazott ide a szórakoztatásunkra. Saját szervezésben sokszor voltunk
múzeumlátogatáson, a Gödöllõi

Kastélyban, pesti rendezvényeken.
Csonka Mária igazgatónõ
személyes jó szándékát, baráti segítségét kell megemlítenem. A
könyvtár dolgozóinak és a házi
nyomdájának segítségével 1989ben kiadta verseskötetemet, 1992ben és 2000-ben még két könyvem bemutató estjét szervezte.
Köszönet az együttmûködésért.
Hesp Edéné Házos Mária
klubvezetõ

Diákok a könyvtárról, a könyvtárért

A jövõ generációja
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár évrõl évre lehetõséget
ad diákoknak, hogy itt töltsék el
szakmai gyakorlatukat, s alaposabban is betekintést nyerjenek
a könyvtár belsõ életébe, a sok
háttérben is zajló munkafolyamatra. Idén is sokan vettek részt közvetlenül, vagy érintõlegesen a
könyvtári munkákban. Közülük
többen szakdolgozatuk tárgyául
is könyvtári témát választottak.
Tóth Beáta, a kaposvári egyetem pedagógiai fõiskolai karának
hallgatója a könyvtári programok
sokféleségérõl írt „A rendezvények szerepe a dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban” címû szakdolgozatában. Ebben többek között bemutatja a
könyvtár által 1986-tól napjainkig
megrendezett programokat, melyek jó része immár rendszeres szabadidõs és kulturális lehetõséget
jelent az érdeklõdõk számára.
Ilyen események az évente több
alkalommal „megalakuló” Irodalmi
Szalon, az elõtérkiállítás, vagy az
évente ismétlõdõ Ünnepi Könyvhét, a Dunakeszi Mûvészeti Napok. A gyermekek számára a Gyermekkönyvhét, az idõsebbek számára a Nyugdíjas Pedagógus
Klub nyújtja élmények lehetõségét.
Bak Mónika – az ELTE Bölcsészkarának hallgatója – „A
dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár arculatépítésének

folyamata” címmel készített dolgozatot, melyben a könyvtár
arculattervezésével kapcsolatban
a könyvtár alapvetõ célkitûzéseit
és azok megvalósulását is tárgyalja: leírja az esztétikus környezet fontos szerepét, az új szolgáltatási formák bevezetését, a
könyvtár logójának kialakítását,
valamint a nemrégiben lezajlott
névfelvétel jelentõségét.
A könyvtári munkában jelentõs részt képvisel a város történetének kutatása, a helytörténeti
munkák feldolgozása. Ilyen tárgyú tanulmányokhoz is segítséget tud adni a könyvtár. Ennek
egyik eredménye a Viter Mária
dolgozata, melynek címe: „Dunakeszi városának helytörténeti
vizsgálata”.
E dolgozatok szerzõi már a jövõt
képviselik: talán õk a jövõ könyvtárosai, mûvelõdésszervezõi városunkban. Személyes érdeklõdésükön, egyéni kutatómunkájukon
túl a fent említett dolgozatok megírásában a könyvtár dolgozói is
szerepet kaptak. Õk azok, akiken
keresztül az eltervezett programok
életre kelnek, megvalósulnak. Õk
adnak lelkesedést, bizalmat a
könyvtár, a könyvek iránt és õk
segítenek eligazodni a könyvtár
látogatóinak – vagy éppen a szakmai gyakorlatukat itt töltõ diákoknak. Munkájukat, kedvességüket
és lelkesedésüket köszönjük!
Konda Szilvia

75 ÉV
A Magyarság Dal és Önképzõ Egyesület könyvtára ma a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 1. Sz. Fiókkönyvtára
Ki gondolná a mûvelõdési ház
és könyvtár mai látogatói közül,
hogy a 75 éve ugyanebben az épületben mûködõ, ma több mint
25 000 kötetet számláló könyvtári
gyûjtemény elsõ darabjai a Magyarság Dal és Önképzõ Egylet
tagjai által adományozott könyvek voltak. Az egyesület megalakulása után a könyvtár szervezéséhez is hozzáláttak a lelkes tagok, és 1928-ban az összegyûlt
500 kötettel már a könyvkölcsönzés is megkezdõdött. A kezdeti
idõszak eseményeit írásos dokumentumok, krónikák tárják fel, de
igazán meggyõzõ és koridézõ dokumentumnak azt a néhány könyvet tekinthetjük, amelyeket a Magyarság Dal és Önképzõ Egyesület tulajdonbélyegzõjével ellátva ma is õriz az egykori „Magyi”
könyvtára.
A város elsõ nyilvános könyvtára ma is a város lakóinak, az itt
dolgozóknak a mûvelõdését, kikapcsolódását szolgálja, kiegészítve a mûvelõdési ház ilyen irányú feladatait. Jól megfér egy tetõ
alatt az irodalmat, mûvészeteket,
a közösségi programokat népszerûsítõ tevékenység.
A MÁV Jármûjavító Üzem és
a József Attila Mûvelõdési Központ 75 éves jubileuma alkalmából köszöntjük az ünnepelteket,
köszöntjük az ünneplõket!
A könyvtár munkatársai

Tini Klub a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár
1. Sz. Fiókkönyvtárában
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A könyvtár állományának elemzése

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEK TÜKRÉBEN
1980. május elsejével a Dunakeszi Városi Tanács közös
fenntartása alá vette az 1926-ban,
a „Magyarság”-ban alapított
könyvtárat (a továbbiakban 1. sz.
fiókkönyvtárnak nevezzük), és az
1951-ben alapított volt Községi
Könyvtárat (továbbiakban központi könyvtár).
A központi feladatok ellátásával a Kölcsey utcai (volt 2. sz.)
könyvtárat jelölte ki, míg a volt 1.
sz. könyvtár a József Attila Mûvelõdési Központban 1. sz. fiókkönyvtárként mûködik. A 2. sz.
fiókkönyvtárat a fokozott lakossági kérelmek kiszolgálására 1981ben adták át Dunakeszi-alsón.
1980-ban még lényegében egyforma nagyságrendû és összetételû volt a két könyvtár állománya; a mûfaji megoszlás is alig mutatott eltérést. A kézi- és szakkönyvek beszerzése hiányos volt.
1980-ban a központi könyvtár 25 155 db könyvvel rendelkezett, az 1. sz. fiókkönyvtár 25 576
db-bal. Állománymegoszlás: a
szak- és a szépirodalom közel azonos (20-20 000), a gyermek- és ifjúsági irodalom ezek 50%-a
(10 000). Az állomány összértéke
ekkor kb. 1,5 M Ft volt, az éves
vásárlási keret pedig 150 000 Ft.
A következõ 5 év alatt inkább
gyarapítással foglalkoztak kb.
22 000 tétel vásárlással szemben
mindössze 4000 törlés történt,
zömében a központi könyvtárban, ahol lényegesen nagyobb
könyvmennyiség állt az olvasóközönség rendelkezésére, mint a
fiókkönyvtárakban. Az állomány
nagyságrendje és a központi feladatok ellátása miatt szükségessé
vált a könyvtár korszerûsítése.
1986. május 28-án adták át az
újjáépített központi könyvtárépületet, kibõvült területtel (+200 m2)
és több alkalmazottal. Az átadásra
az ünnepi könyvhét Pest megyei
megnyitó ünnepsége keretében
került sor. 1986-ban az állománymegoszlás így alakult: központi
könyvtár 33 924 kötet, 1. sz. fiók

30 851 kötet. Ekkor a szakirodalom
aránya kb. 20%-kal lépte túl a szépirodalmét, a gyermekkönyvek száma is kb. 20 %-kal gyarapodott.
1986 és 2000 között az összgyarapodás: központi könyvtár
kb. 29 000 tétel, 1. sz. fiókkönyvtár 13 000 tétel volt. Ezen idõszakban az állományapasztás szinte
azonos mértékû volt az állománygyarapítással: a központi könyvtárban 19 500 tétel, az 1. sz. fiókkönyvtárban kb. 17 500 tétel.
Ezekben az években az állomány
átalakítására soha nem látott lehetõségeket kaptak a könyvtárak,
teljes mértékben sikerült az elavult mûveket kiselejtezni, az állományt felfrissíteni.
Az állomány összehasonlítása három kiemelt évben (a két
könyvtár adatai összevonva)
1986-ban a szakirodalom
29 596 db, a szépirodalom 23 805
db, a gyerekkönyvek száma
12 374 db. A dokumentumok értéke közel 2,4 M Ft. A beszerzési
keret ekkor 200 000 Ft körül volt.
Ekkoriban a nem hagyományos
dokumentumokból (CD-k, CDROM-ok, videodokumentumok
stb.) csak hanglemezzel rendelkeztünk, ezek száma azóta is kb.
ugyanannyi. A 80-as évek vége
felé a modern információhordozók, s a számítógépek elterjedésével kezdtük el mi is jobban
gyûjteni ezt a dokumentumtípust.
1992-ben a szakirodalom száma 31 704, a szépirodalomé 23 554,
a gyereké 11 615 db. A dokumentumok értéke meghaladta a 3,5
M Ft-ot. Évi beszerzési keret:
250 000 Ft. Ekkor már a nem hagyományos dokumentumok száma is gyarapodott, ekkor 2494
volt. A videorészleg 1988. I. 3-ától
kölcsönöz, 1992-ben 245 db VHSkazettával rendelkezett, a számítógépes dokumentumok száma
51 db volt. (Összértékük több,
mint 1/2 M Ft.) A könyvtár helyzete 1993-ra vált stabillá, az önkormányzat ekkortól biztosít szá-

munkra akkora beszerzési keretet,
amibõl lehetõségünk nyílik a kiegyensúlyozott állománygyarapításra.
1998-ban a szakirodalmi mûvek száma 30 014, a szépirodalmiaké 20 861, míg a gyermekkönyveké 10 627 db. Ekkor a dokumentumok összértéke már 10 M Ft fölött volt, amit a hatalmas árváltozások okoztak.6 év alatt a nem hagyományos dokumentumok száma kb. ezerrel gyarapodott, összértéke pedig a 2,5 M Ft-ot érte el.
Évi beszerzési keret: 3,5 M Ft.
Az utóbbi 15 év alatt rengeteg gyarapodás és törlés volt, ami
az állomány teljes átalakítását
eredményezte. Kiselejteztük az elavult köteteket, igyekeztünk a kézikönyvtári állomány színvonalát
emelni, nagy súlyt fektettünk a
nem hagyományos dokumentumok vásárlására, amire egyre nagyobb az olvasói igény.
Jelenlegi állományunk korszerû, sokrétû. Nagy súlyt fektetünk a hiányosságok pótlására, a

korszerû követelmények kielégítésére.
Tájékoztatásul szeretnénk
közzétenni állományunk 2000. évvégi állapotát tükrözõ adatokat.
Központi könyvtár 43 124 kötet (értéke 12 628 452 Ft); 1. sz.
fiókkönyvtár 25 287 kötet (értéke
5 238 469 Ft); a nem hagyományos dokumentumok száma 3790
db (értéke 3 543 275 Ft). Tehát
összesen: 72 077 dokumentum,
21 411 196 Ft értékben. A szak- és
a szépirodalom aránya a könyvpiaci kínálatot követve az utóbbi
években a szépirodalmi mûvek jelentõs csökkenését mutatja. (2/31/3 arányban.) A gyermek- és ifjúsági könyvek száma 11 008 db.
A 2. sz. fiókkönyvtárban 4673 db
könyv található (ennek állományát a központi könyvtárhoz számoljuk). Az évi beszerzési keret:
6 M Ft (ebbõl 1 M Ft-ot a nem hagyományos dokumentumok és
közel 1 M Ft-ot a folyóiratok beszerzésére vásárlására szántunk).
Lenkei Valéria

Szeretek könyvtárba menni
Szeretek könyvtárba menni,
mert ott minden kedvemre való.
A hangulata bensõséges, szinte
családias. A könyvtárosok kedvesek, szolgálatkészek. Ha valamit kérek, mindjárt teljesítik, legyen szó egy vers vagy próza esetleg könyv illetve újság kikeresésérõl, ami a munkámhoz szükséges. A könyvtár állománya olyan,
hogy idáig csaknem mindent megtaláltam benne, amit kerestem.

Tetszenek a rendezvények is.
Ügyes a vendégek kiválasztása.
Telitalálat az Irodalmi Szalon (pl.
Jókai Annával), a költõi találkozók
(pl. Kányádi Sándorral), a házigazda: Tarján Tamás. A különbözõ
ünnepségek és a hozzájuk tartozó
minikiállítások (pl. Kölcsey Ferenc). A vendéglátások remek alkalmai a társas életnek, az értelmiségi találkozásoknak.
Sellei Zoltán
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72. Ünnepi Könyvhét

N YÁRI

ÜNNEPELJEN OLVASÁSSAL!
A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülete
2001. június 7-11. között rendezi
meg a 72. Ünnepi Könyvhetet. 84
kiadó 500 könyvet ajánl az érdeklõdõk figyelmébe. Az idei könyvhéten is több dedikálást szerveznek a belvárosi standokon, számtalan lehetõség adódik a szerzõkkel való találkozásra. A Vörösmarty téren ezúttal is lesznek irodalmi
és társmûvészeti mûsorok. Új
könyvheti helyszín a IX. kerületben a Ráday utca.
Hosszú évek óta végre kedvezõ változások tapasztalhatók az
olvasás-kultúrában, az elmúlt
évekhez képest a rendszeres
könyvtárlátogatók száma a teljes
lakosság körében 17%-ról 20%ra nõtt, a beiratkozott olvasók száma pedig 2,8 millió fõre emelkedett.
A mûvelõdés minden formájának nélkülözhetetlen eleme a
könyv. A könyv sokat hányattatott válsága a múlté. Íme egy érdekes adat. Az ország 2000. évi
könyvforgalma (fogyasztói áron)
38 642 472 927 Ft volt. Az árak
igaz évrõl évre nõnek, de meglepõ
módon a kereslet is nõ. Akiknek
nincs lehetõsége a könyvek megvásárlására, azok egyre gyakrabban veszik igénybe a könyvtárak
nyújtotta lehetõségeket. Óriási
érdeklõdés volt az áprilisban megrendezett Nemzetközi Könyvfesztivál iránt is. A magyar könyvkiadás virágzik, az irodalom él.
Íme néhány ajánlat a könyvheti újdonságokból:
CSOÓRI Sándor: Forgácsok a
földön. Esszék, tanulmányok
DARVAS Iván: Lábjegyzetek
Umberto ECO: Gyufalevelek

KÖNYVTÁRI NAPOK
2001.
Kiadja
a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
(2120 Dunakeszi, Kossuth u. 6.)
Felelõs kiadó:
Csonka Mária igazgató
Szerkesztette: Preysing Frigyes

FÉJA Géza: Régi magyarság. A
magyar irodalom története a legrégibb idõktõl 1772-ig
GAÁL György: Kolozsvár
Anna GAVALDA: Szeretném, ha
valahol valaki várna rám
GÖNCZ Árpád: Találkozások
Harry GRAY: Volt egyszer egy
Amerika…
GRENDEL Lajos: Nálunk, New
Hontban
GRÉTSY László: A mi nyelvünk
(Költõk és írók mondják el gondolataikat, érzéseiket legfõbb
munkaeszközükrõl, a magyar
nyelvrõl.)
JANIKOVSZKY Éva: De szép ez
az élet!
KISS Dénes: Lázvert március
(A könyv az elismert költõ utolsó öt évben írt verseit tartalmazza.)
Körkép 2001
KRISTÓ Gyula: Szent István király
KUBINYI András: Mátyás király
Milan KUNDERA. Nemtudás
Jacques LÉVESQUE: 1989 – Egy
birodalom végjátéka
John LUKACS: Visszafelé…
MÁRTON László: Kényszerû
szabadulás I.
MOHÁS Lívia: A változó idõk.
Esszék
NEMESKÜRTY István: Magyar
zsoltár
NÉMETH László: A felelõsség
szorításában : Jelek a társadalomnak 1945-75. I-III.
Nemzetközi statisztikai évkönyv
(A világ a XXI. század küszöbén)
ORBÁN Ottó: Boreász sörénye
– rajzok és falfirkák
Orham PAMUK: Az új élet
Sinkovits (A kötet szerzõi: Sütõ
András drámaíró, Cenner Mihály színháztörténész, Gervai
András kritikus, Bóta Gábor újságíró)
SOMLYÓ György: Önéletrajzaimból
SZABÓ Magda: Mózes egy húron kettõ
Szép versek 2001
SZILÁGYI István. Hollóidõ
TÓTH Krisztina: Porhó

Új magyar életrajzi lexikon (3 év
alatt 6 kötetben több mint 20000
magyar kiválóság életrajza)
VARGA Domokos: Íróiskola.
Tollforgatás mesterfokon
VEKERDY Tamás: Gyerekek,
óvodák, iskolák
Elie WEISEL: A hajnal
„A legszebb könyvet – ez kellene, hogy legyen minden írónak
a hite – még nem írták meg”
– vallotta Karinthy Frigyes.
Úgy vélem ezt a gondolatot
szem elõtt tartva kell nekünk is
végigböngésznünk a 72. Ünnepi
Könyvhét kínálatát.
Németh Klára

SZÜNET

A KÖNYVTÁRAKBAN
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
(Dunakeszi, Kossuth u. 6.)
július 2 – július 29-ig,
a Kölcsey Ferenc V. K.
1. Sz. Fiókkönyvtára
(Dunakeszi, Állomás s. 17.)
július 30 – augusztus 26-ig,
a Kölcsey Ferenc V. K.
2. Sz. Fiókkönyvtára
(Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
július 30 – augusztus 26-ig

ZÁRVA TART.

Töltsük a nyarat
Harry Potterrel!
A korábbi évek sikeres gyakorlatát követve a gyermekkönyvtár az idén is levelezõs játékot szervez. A Hétpróbás mesetúrára jelentkezõk hétrõl-hétre új feladatlapot kitöltve kalandozhatnak a mesék birodalmában.
A játék segítségével a gyermekek
bõvíthetik ismereteiket.
Még a nyári szünet kezdete
elõtt elindítjuk újabb pályázatunkat, mely egyben bevezetõje lesz
a következõ tanév során megrendezésre kerülõ programsorozatnak. Kérjük a gyermekeket, hogy
a Harry Potterrõl szóló könyvekhez készítsenek illusztrációt. A
különbözõ technikával készült alkotásokat szeptemberben várjuk
a könyvtár elõterében készülõ
kiállításra.
Augusztusban 2 alkalommal
szervezünk 3-3 napos „tábort”,
ahol a regény segítségével
 beléptetjük a gyermekeket a
csodák világába a képzelet segítségével (mûismereti szellemi totó, 1-1 kiválasztott jelenet elõadása szituációs játék és bábozással
kísért történet-dramatizálással),
 különbözõ kézmûves technikákkal elkészítjük a dramatizálás-

hoz szükséges kiegészítõket, jelmezjelzéseket, kellékeket, bábokat, eszközöket (pl.: sárkány-origami, kísértet-báb, rézlemez-domborítás, gyöngyfûzés, a díszleteket rajzoljuk és festjük),
 a regényben fontos szerepet
kapó varázsló-sportot, a kviddicset, „földi” viszonyokra alkalmazva megtanítjuk játszani és
gyakoroljuk.
A 2001/2002-es tanév során
támogatjuk az iskolai, baráti kviddics-csapatok szervezõdését, részükre bajnokságot hirdetünk. A
szombatonként (2001. 09.08,
09.29, 10.20, 11.03, és 11.24 –én)
megtartott meccsekkel párhuzamosan a családtagok, barátok,
épp nem játszó csapattagok számára a szurkolás mellett kiegészítõ
programként a nyári programokhoz hasonló szellemi foglalkozásokat és manuális tevékenységeket biztosítunk.
A szünidõben kellemes kikapcsolódást kívánunk minden gyermekolvasónknak. A könyvtár júliusi zárva tartása után augusztustól mindenkit várunk szeretettel!
Bujdosó Erika

