KÖNYVTÁRI NAPOK
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2004.

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntök minden
kedves olvasót a 75. jubileumi Ünnepi Könyvhét alkalmából. Ennek
a társadalmilag elismert, sikeres
rendezvénynek mi is hosszú évek
óta részesei vagyunk, és a dunakesziek közgondolkodásában is
a helyi ünnepek között szerepelnek könyvheti programjaink.
Rendezvényeink között több
Európai Uniós esemény is található. Ez természetesen nem véletlen,
hiszen a csatlakozás a mi szakmánk részére is nagy kihívást jelent. Mindenekelõtt erõsíti bennünk
az újra való nyitottságot, ösztönöz
bennünket, hogy éljünk a felkínált
lehetõségekkel. Elsõsorban az információszolgáltatás kibõvült, korszerû eszközeire gondolok, az új
szolgáltatásokra, amelyek izgalmas és hasznos eredményeket produkáltak igen rövid idõ alatt. Az
Internet segítségével könyvtárunkba hoztuk Európát, kaput nyitottunk a világra, amely csak általunk
fedezhetõ fel.
Amiben a legnagyobb lehetõséget látjuk, az a helyi értékeink megmutatása a világnak. A potenciális
felhasználóinknak szóló helyi vonatkozású és tartalmú sajátos információs adatbázis építése, amit
csak mi tudunk megtenni, és közkinccsé tenni az itt helyben, és a
világhálón keresztül a tõlünk távol
élõknek.
Természetesen ezután sem
csökken a papír által hordozott információ becsülete. Ezen a könyvheti ünnepen is arra várunk, hogy
a most megjelent kortárs irodalmi
remekmûvek közül válogathassunk, és kedvenceinket a könyvespolcra helyezhessük. Ismét találkozunk írókkal, költõkkel, és a gondolataikat megörökítõ könyvekkel.
Ünnepeljünk együtt most is,
szeretettel várjuk Önöket programjainkra!
Csonka Mária
könyvtárigazgató

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2004.
Június elsején, kedden 10-20 óráig

OLVASÓK NAPJA
a könyvtár névfelvételére emlékezõ rendezvény

Programok
A KÖZPONTI KÖNYVTÁRBAN

Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.

10-20 óráig folyamatosan
Könyvheti könyvek – elõtérkiállítás
Nevezés az Uniós kavalkád címû játékra
Európai anzix – kvízjáték
10.30 órától
eMagyarország pont avatás
15 órakor
Író-olvasó találkozó
Tóth Tamás Boldizsárral, a Harry Potter regények fordítójával
19 órakor
„Nálunk most kezdõdik”
Magyar írók és költõk a nyárról és a reményrõl
Az irodalmi esten Gyurkovics Tibor, Hernádi Gyula, Anna Mária, Földváry
Györgyi, Szeghalmi Elemér, Kipke Tamás és Elmer István mûvei hangzanak el a
szerzõk és Kubik Anna elõadásában.

AZ 1. SZ. FIÓKKÖNYVTÁRBAN

Dunakeszi, Állomás sétány 17.

10-20 óráig folyamatosan
Nevezés az Uniós kavalkád címû játékra
A 2. SZ. FIÓKKÖNYVTÁRBAN
15-20 óráig folyamatosan
Nevezés az Uniós kavalkád címû játékra

Dunakeszi, Muskátli u. 2.
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OLVASÓK NAPJA
harmadszor
2004. június 1-jén már harmadik alkalommal kerül sor a városi könyvtárban az Olvasók
napja címmel népszerûvé vált
rendezvényre, amellyel a
könyvtár névfelvételére is emlékezünk. Nem kis örömmel
tölthet el bennünket, hogy ez az
ünnepnap kifejezetten Dunakeszihez kötõdik, és megfigyelve
a körülötte tapasztalható várakozást nem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy hamarosan országos hírûvé is válik.
Egy könyvtárban minden
nap az olvasóké, különösen így
igaz ez az Ünnepi Könyvhét e
megkülönböztetett napján, amikor a látogatók a szokásosnál is
több kedvezményben, meglepetésben és ajándékban részesülhetnek. Ezen a napon az egyébként térítéses szolgáltatásokat
(pl. videó és DVD kölcsönzés,
Internet-szolgáltatás) díjmentesen lehet igénybe venni, de még
a beiratkozás is ingyenes lesz
mindenki számára. Akiknek késedelmi díjuk van a régen kikölcsönzött könyvek után, azok
mentesülnek a kifizetés alól.

A városi könyvtár mindhárom szolgáltató helye 20 óráig
tartó meghosszabbított nyitva
tartással és érdekes programokkal várja a rendszeres látogatókat és az újonnan betérõket.
Preysing Frigyes

EURÓPAI
ANZIX
Kvízjátékra hívjuk kedves
látogatóinkat!
Az olvasók napján érdekes
képeslap-kiállítást rendezünk a
könyvtár elõtérfalán. Az Európai
Unióhoz május 1-jén csatlakozott 10 országról 1-1 önálló nagy
kép lesz elhelyezve, melyeket
azonban 16 db öntapadós címkével eltakarunk. Ha szeretne játszani, akkor kitalálhatja, hogy
mit rejtenek a számozott színes
címkék.

Annyi segítséget adunk,
hogy a képek felett jelezzük, melyik országról van szó. Ön dönti
el, hogy melyik országot, és abból melyik számot választja ki.
Minden címkéhez tartozik majd
egy kérdés, amelyet ha helyesen
válaszol meg, leveheti a címkét,
ha biztos abban, hogy mit, vagy
kit rejt a kép, már tippelhet.
Minden helyesen megválaszolt kérdés után ajándékot kap,
amennyiben kitalálja, hogy mit,
vagy kit rejt a kép akkor a fõdíjat
is megnyerheti.
Jó játékot kívánok!
Németh Klára

„Nálunk most kezdõdik”
Nyitvatártási idõ
az olvasók napján
Központi könyvtár
10-20 óráig
Gyermekrészleg
10-20 óráig
Médiatár
10-20 óráig
1. Sz. Fiókkönyvtár
10-12 óráig és13-20 óráig
2. Sz. Fiókkönyvtár
15-20 óráig

IRODALMI EST
Az idei olvasók napjának zárása és egyúttal a június 3-án
kezdõdõ 75. Ünnepi Könyvhét
méltó beköszöntõje lesz a 19 órakor kezdõdõ irodalmi est, amelyen irodalmi életünk több korosztálya is képviselteti magát, és
igy egy sajátos metszetét mutathatja be a lírai és epikus gondolkodás és megszólalás sokszínû
lehetõségének. A programnak
már a címe is bizakodással és hit-

tel tölthet el mindnyájunkat. Ezt
a hitet és reményt Gyurkovics
Tibor, Hernádi Gyula, Anna Mária, Földváry Györgyi, Szeghalmi
Elemér, Kipke Tamás és Elmer
István mûvei tolmácsolják majd
számunkra, a szerzõk és Kubik
Anna elõadásában.
Az irodalmi estet a Magyar
Írók Egyesülete és a Független
Magyar Írók Szövetsége támogatásával valósíthatjuk meg.

eMAGYARORSZÁG PONT A KÖNYVTÁRBAN
Napjainkban egyre több ismeretre, információra van szükségünk. Életesélyeinket leginkább az határozza meg, mennyire
vagyunk képesek megérteni a
körülöttünk lévõ világot, és
mennyire vagyunk képesek
megértetni magunkat a világgal.
Szerencsére, mindannyiunk
rendelkezésére áll egy nagyszerû eszköz, az Internet, amely segít abban, hogy a világot megismerhessük, és abban is, hogy
a világ megismerjen bennünket.
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium célja, hogy
valamennyi állampolgár számára esélyt kínáljon a világháló-

hoz való csatlakozásra. Ezért
több más ismert kezdeményezés mellett elindították az
eMagyarország Programot is,
amelynek keretében közösségi
Internet-hozzáférési pont nyílik
az ország szinte valamennyi településén.
Az @ jelet ábrázoló KRESZtábla révén könnyen megtalálható eMagyarország Pontok ingyen vagy maximált áron, rendszeres nyitva tartással biztosítják az Internet-hozzáférést minden érdeklõdõ számára. Az év
végéig megnyíló mintegy 2800
intézményben képzett munkatársak segítik a gyakorlatlan in-

ternetezõket az elsõ lépések
megtételében.
Sikeres pályázatunk után
ezek közül az egyik a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár, ahol
június 1-jétõl az eddigi internetes
szolgáltatások tovább bõvülnek
az eMagyarország pont új lehetõségeivel. Ehhez az IHM két
korszerû számítógépet és egyéb
számítástechnikai eszközöket
biztosított. A két gép közül az
egyik a Gyermekrészlegbe, a másik az olvasóterembe kerül.
A világháló felfedezését
szolgálja az eMagyarország
Portál is, ahol a hírek mellett tematikus linkgyûjtemény és in-

gyenes e-mail is a látogatók
rendelkezésére áll. A portál címe: www.emagyarország.hu.
PF
Keresse az utakon az eMagyarország pont emblémáját!

@
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A tudás kimeríthetetlen tárháza

MI IS AZ AZ EBSCO?
2003 nyarától lehetõségünk
nyílik új, angol nyelvû adatbázisok használatára a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma és az EBSCO Casias Inc közötti megállapodás eredményeképpen. Az EBSCO az egyik legjelentõsebb információ- és dokumentum-szolgáltató cég angol
nyelvterületen. A legjelentõsebb
nemzetközi tudományos kiadók
több ezer idõszaki kiadványát,
szakfolyóiratát teszi hozzáférhetõvé felhasználói számára különbözõ módokon. Van Interneten
elérhetõ, online adatbázis-szol-

gáltatása, van CD-ROM-on illetve DVD-n közzétett – rendszeres
frissítésû – változata és a cikkek
papír-eredetijének szolgáltatását
is vállalják (ez akkor szükséges,
ha csak annotációt találunk az
adatbázisban a publikációról).
Az adatbázisokhoz való hozzáférést felhasználási szerzõdéssel szabályozzák, melynek betartását a könyvtáraknak kötelezettségként vállalniuk kell. Ezek
bizonyos jogi korlátozásokat tartalmaznak. Meghatározzák, hogy
az adatbázisokat olyan „engedélyezett felhasználók” hasz-

Arcképcsarnok és Ki kicsoda

KIADVÁNYTERVEK
Készül az életrajzi lexikon
Dunakeszi 2005-ben ünnepli elsõ írásos említésének 750.
évfordulóját. IV. Béla az 1255ben általa kiadott adománylevélben Keszit Seifried, Fejér
megyei ispánnak adományozta.
A jubileumhoz a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár is hozzá
kíván járulni. Szándékunk szerint olyan kötetet állítunk öszsze, amely feldolgozza a városunkban született, vagy itt élt és
tevékenykedett, Dunakesziért
sokat tett emberek életrajzát.
Így például helyet kaphatnának
benne a település neves házior-

Dr. Bayer Emil (1899-1947)
Alag elsõ háziorvosa

vosai, plébánosai, az itt élt és
alkotó mûvészek, vagy akár a lósport nagyjai.
Ez egy olyan hiánypótló
munka, amely már hosszú évek
óta várat magára.
Könyvtárunkban sokan keresnek adatokat az itt élt személyekrõl, de kívánságaikat eddig
csak töredékesen tudtuk teljesíteni. Terveink szerint a könyv 150
helyi személy életrajzát mutatja
be röviden, címe Dunakeszi arcképcsarnok lesz. Az életrajzi lexikon jól kapcsolódna a korábban
megjelent Ki kicsoda Dunakeszin címû munkához, amely a ma
élõk adatait ismerteti.
A munkálatok már megkezdõdtek, amelynek révén összeállt egy lista a kötet lehetséges
szereplõirõl. Ezt a listát megküldjük a város helytörténeti kutatóinak, intézményvezetõinek,
hogy tegyenek javaslatot arra,
kit javasolnak még az Arcképcsarnokba. Terveink szerint
kérdõíven a lakosság véleményét is kikérjük a lexikon tartalmáról, így minden érdeklõdõt
bekapcsolnánk ebbe, a város
múltját ápoló munkába. Az elkészült munka szándékaink szerint
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nálhatják, akik elfogadják a rájuk
vonatkozó kötelezettségeket.
Ezek szerint lehetõség van
nyomtatásra, adatmentésre, folyamatos adatbázis-hozzáférésre, de csak magán célra való felhasználásra.
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár összes számítógépén
beléphetünk az EBSCO honlapra
a kötelezvény kitöltése után, ha
begépeljük a következõt az internet keresõ ablakába:
search.epnet.com.
Kinek ajánljuk az EBSCO
adatbázisait?
– akiknek nem nyújt elegendõ információt a magyar szakirodalom
– akik számára nem megfe-

a jubileumát tartó város ünnepének egyik jelentõs eleme lenne, amellyel a közös múltra emlékeznénk és az itt élt nemzedékek elõtt hajtanánk fejet.
Digitális Ki kicsoda
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár kiadásában 2002-ben
megjelenõ Ki kicsoda Dunakeszin címû adattárban a közéletben, a mûvészetek és az irodalom
területén, vagy a sportban érdemeket szerzõ, Dunakeszihez kötõdõ, közöttünk élõ személyek
legfontosabb életrajzi adatai jelentek meg. Már a megjelenés alkalmával tervebe vettük, hogy a
237 személy biográfiai adatait
tartalmazó kiadvány digitális
változatát is elkészítjük, olyan
formában, hogy az alkalmas legyen az Interneten való publikálásra és CD-ROM-on való közzétételre is. Ennek a munkának
az elkezdéséhez Dunakeszi Város Önkormányzatának Mûvelõdési Oktatási és Informatikai
Bizottsága most anyagi támogatást is nyújtott. Preysing Frigyes, a könyv szerkesztõje így
elkezdheti a digitális változat elõkészítését. A befejezéshez reményeink szerint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához
benyújtott pályázatunk biztosít
majd elegendõ forrást.
Csoma Attila

lelõek a rendelkezésükre álló
könyvek, folyóiratok
– akiket nem elégítenek ki a
témában az Internetes keresés
találatai (mint tudjuk, ezek az információk sokszor kétségesek!)
– akiknek kutatásaikhoz
szükséges a szélesebb spektrumú keresés (több forráskiadvány használata illetve egy szakterület több kiadványának tartalmi áttekintése)
– akik speciális témákhoz keresnek kiindulópontokat vagy
ebben már alaposabban kutatnak
– akiknek kutatásaik számára fontosak az angol nyelven
napvilágot látott újabb szakmai
információk, tudományos
eredmények, s ennek megfelelõen jól tájékozódnak az angol
nyelvû szövegekben, vagy –
szakterületi adatbázisok használata esetén – járatosak az angol
szakmai terminológiában.
Az adatbázisok részletes,
magyar nyelvû leírása a regisztrációs lapok mellett található.
Lenkei Valéria

Rendezvényeink

vendégei
2003-ban
Irodalmi Szalon, irodalmi
estek:
Babják Annámária, Hegedûs
Valér, Hegyi Barbara, Imre István, Papp József, Sellei Zoltán,
Semes-Bogya Eszter, Tarján Tamás, Vincze József.
Író-olvasó találkozók:
Bordás Gyõzõ, Gazda József,
Jókai Anna, Matl Péter, Németh
István, Nógrádi Gábor, Vári Fábián László, Virág Gábor, Víg
Rudolf.
Gyermekprogramok:
B. Horváth István, Maszk
Bábszínpad, Neszmélyi Magdolna
Elõtér-kiállítások:
Dusza Tibor, É-Mûhely, Farkas Éva, Vincze József.
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Határok nélküli játék határtalan jókedvvel

Könyvtári

UNIÓS KAVALKÁD
Kedves Lányok és Fiúk!
Kedves Dunakeszi Barátaim!
Nevem BendEgUz egy radírcsalád legifjabb tagjaként 2004.
május elsejének éjszakáján születtem, s rögtön nagy határradírozásba kezdtem. Sõt, vettem a
bátorságot, és már a nevemen is
radírozgattam egy kicsit, hogy
így is jelezzem, már én is Európai
Uniós állampolgár vagyok.
S ha már megismerkedtünk,
akár el is indulhatunk egy határtalanul szórakoztató és határok nélkül tanulságos kalandra! A születésnapomon határait
kiterjesztõ Európai Unió megismerésére hívlak Benneteket!
Bízom benne, hogy kalandos
ismeretszerzõ játékunkhoz mindenki határtalan jókedvvel
csatlakozik. Mit kell tudni errõl
a játékról? A dunakeszi Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár munkatársai állították össze számotokra. Talán azt is mondhatnám,
hogy az õ határtalan lelkesedésükkel hívlak Benneteket, játszszunk együtt!
Hogyan tudunk együtt játszani? Elsõ a nevezés. Június
elsejétõl – tehát az olvasók
napján elõször – folyamatosan
vehettek át egy Játékfüzetet bármelyik dunakeszi könyvtárban.
A füzetben érdekes feladatok, –
nevezzük ezeket határköveknek
– várnak rátok, s a megoldásukhoz, ha nem is határtalanul sok
idõ, de az egész nyári szünidõ
rendelkezésetekre áll. Ki kell töltenetek a Játékfüzetet, és el kell
készítenetek a saját tervezésû exlibriseteket. Az ex-libris mérete
10x15 cm-es legyen, mûszaki
rajzlapra készítsétek, legyen rajta a nevetek, vagy monogramotok, és a grafika (a rajz) elkészítésénél ne szorítsátok szûk határok közé a fantáziátokat!
A feladatok megoldásához
könyvtárainkban segédanyagok állnak rendelkezésetekre. A
kész feladatokat, a kitöltött Já-

tékfüzetet, és a szépen megrajzolt ex-librist a dunakeszi könyvtárakban 2004. szeptember 20ig adhatjátok le. Mondhatom azt
is ez a megoldási határidõ.
2004. október 16-án egy városi gálamûsor keretében lesz az
Uniós Kavalkád játék díjkiosztó
ünnepsége. Én ott leszek, és határtalanul örülnék, ha találkoznánk! Határozottan csábító fõdíjak – kerékpár, fényképezõgép,
riportermagnó – és további díjak, különdíjak – nyelvoktató
csomagok, távcsõ, iránytû, hátizsák, övtáska, könyvek, CDROM-ok stb. – várnak Rátok!
Remélem, már alig bírjátok

HÍREK

határok közé szorítani játékos
kedveteket, tudásvágyatokat és
ismeretszerzõ kíváncsiságotokat! Kérlek, engedjetek meg nekem még egy szócsavarást, legyen ez a játék jó alkalom arra,
hogy az EU-s ismereteitek közül
kiradírozzátok a fehér foltokat!

Kitartó búvárkodást, sikeres
versenyzést kívánok!
BendEgUz

Író-olvasó találkozó
gyerekeknek
A Harry Potter regények
népszerûsége az elkészült filmvideó- és DVD változatok ellenére sem csökkent az elmúlt
évek alatt. Erre bizonyíték lehet
a Gyermekrészleg forgalmi statisztikája is, hiszen a leggyakrabban keresett és elõjegyzett
könyvek között már hosszú ideje változatlanul ezek a regények
szerepelnek az elsõ helyen.
A rajongók 2004. június
elsején, kedden 15 órakor találkozhatnak a regény fordítójával Tóth Tamás Boldizsárral.

Tóth Tamás Boldizsár 2000ben a Harry Potter és a Bölcsek
köve fordításáért IBBY díjat
kapott. Ezt az évente kiosztott
nemzetközi díjat azok kapják,
akik kiemelkedõt nyújtottak a
gyermekeknek szóló irodalom-

ban. Tóth Tamás nagyszerû fordítása valamennyi nyelvváltozat
közül a legjobbak között van. Õ
fordította a Harry Potter filmeket
is, hiszen a fõ tevékenysége a
különbözö filmek fordítása (pl.
Disney-filmek, Baljós árnyak ).
A Harry Potter könyveken kívûl még sok más könyvet is fordított, amiket bizonyára ti is olvastatok: Bradley, az osztály
réme, Laura titkos társasága,
Emlékek õre, a Harry Potter alkönyveit a Legendás lényeket és
a Kviddics évszázadait stb.
Bátran állíthatjuk, hogy a
Harry Potter könyvek megnyitották a könyvek csodálatos világát az addig alig-alig olvasó
gyerekek elõtt és ebben jelentõs
szerepe volt Tóth Tamás remek
fordításának is.
Leniczki Tímea

Megjelent az Új Könyvpiac
könyvheti százezer példányos
ingyenes könyvajánló katalógusa! Az 1994. óta minden év májusában megjelenõ kiadvány a
kiadók az Ünnepi Könyvhétre
megjelenõ könyveinek ajánlója
könyvesbolti vásárlók számára.
Az idei katalógusban 94 kiadó,
300 könyve található.
Nyáron is folyik a munka.
A könyvtárak nyári zárva tartása alatt elkezdjük az 1. Sz. Fiókkönyvtár könyvállományának
számítógépes adatbázisba való
rögzítését. Így hamarosan a fiókkönyvtár látogatói is élvezhetik a központi könyvtárban már
jól bevált számítógépes kölcsönzési rendszer elõnyeit.
Szünidei foglalkozások a
Gyermekrészlegben.
Az idei nyár sem múlhat el
kézmûves foglalkozások nélkül.
Augusztusban péntekenként
egész nap várjuk a barkácsolni
vágyó gyerekeket és az õket kísérõ szülõket. Programjaink:
augusztus 6.: fonalképek, kenderzsinórból karkötõk, dísztárgyak,
augusztus 13.: nejlon állatkák,
augusztus 27.: zseniliadrót figurák.
Várunk szeretettel!
NYÁRI SZÜNET
A Kölcsey Ferenc V. K.
(Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
június 28 – augusztus 1-ig,
az 1. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
július 19 – augusztus 29-ig,
a 2. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
augusztus 2 – 29-ig
zárva tart.

KÖNYVTÁRI NAPOK 2004.
Kiadja a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
Készült a Dunakeszi Városi Nyomdában 500 példányban.
Felelõs kiadó: Csonka Mária igazgató
Szerkesztette: Preysing Frigyes

