KÖNYVTÁRI NAPOK
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója
„Óh, ne mondjátok azt, hogy a
Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és
az Ember;
mert a Könyv is Élet, és él, mint
az ember –
így él; emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”

KÖSZÖNTÕ
Az Ünnepi Könyvhét alkalmából Babits Mihály gondolataival köszöntöm városunk
Polgárait, e lap Olvasóit, a rendezvénysorozat Látogatóit.
Az emberiség szellemi fejlõdésének legfõbb forrása, az
elõrejutáshoz szükséges alkotó
tudás eszköze a Könyv. A
könyv az emlékezet, a mûvészet, az emberi gondolatok halhatatlanságának bizonyítéka,
mely összekapcsol múltat a jövõvel. Köszöntöm a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtárat abból az alkalomból, hogy húsz
évvel ezelõtt új könyvtárat
avathattunk és ezzel gazdagodhatott városunk A felújított városi könyvtár szellemi mûhelye, otthona a mûvelõdésnek.
1986-ban teremtõdtek meg
a lehetõségek arra, hogy méltó körülményeket teremthettünk az itt dolgozók és az olvasók számára. Alapterülete
megkétszerezõdött, lehetõség
nyílt a folyamatosan gyarapodó állomány célszerû elhelyezésére, a szolgáltatások bõvítésére. E két évtized alatt országosan is élen jártak a számítógép könyvtári alkalmazásában és elsõkként biztosították
az olvasók számára az internet
hozzáférést. Nagy érdemük,
hogy felkarolták a város amatõr íróit, költõit, képzõmûvé-
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2006.
Június 6-án, kedden 10-20 óráig OLVASÓK NAPJA
a könyvtár névfelvételére emlékez
õ rendezvény
emlékezõ
A KÖZPONTI KÖNYVTÁRBAN

Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.

10-20 óráig folyamatosan
20 év múltán – könyvtártörténeti kiállítás
Könyvheti könyvek – könyvvásár
Könyvtár- és várostörténeti vetélkedõ
11 órakor KÖNYVBEMUT
ATÓ
KÖNYVBEMUTA
Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez
Könyvtári Napok CD-ROM
A kiadványokat bemutatja Mándli Gyula, a Honismereti Szövetség elnöke
15 órakor Író-olvasó találkozó
Kassovitz László gyermekprogramja

2006. június 8-án, csütörtökön 18 órakor IROD
ALMI SZALON
IRODALMI
Vendégünk: Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa
Házigazda: Tarján Tamás irodalomtörténész
A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN

Dunakeszi, Állomás sétány 17.

2006. június 9-én, pénteken 18 órakor „SZÜLETÉSNAPOMR
A”
„SZÜLETÉSNAPOMRA
Hespné Házos Mária költõ köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Közremûködik: az Alagi Óvoda gyermekcsoportja,
Babják Annamária színésznõ és Vincze József szobrász
szeit, folyamatos bemutatkozási lehetõséget biztosítanak
számukra. Saját kiadású könyveket jelentetnek meg. Kitartóan gyûjtik és dolgozzák fel
lakóhelyünk történetét feltáró
dokumentumokat. Mûvelõdési-, kulturális életünk színesebbé tételéért, szellemi gyarapodásunkért munkálkodnak. Magas színvonalú munkájukat az
önkormányzat városi kitünte-

téssel ismerte el és köszönte
meg a kollektívának és az igazgatónõnek, Csonka Máriának.
Közel nyolc évtizede kezdõdött a magyar könyv népszerûsítése érdekében a könyvnapok megrendezése. Az idei dunakeszi könyvhét bõvelkedik
meglepetésekben. Találkozhatnak neves írókkal, mûvészekkel, minden korosztálynak kínálnak szórakozási lehetõséget.

Jöjjenek és legyen részük
mind több felüdítõ és maradandó élményben. Az igazi
irodalom képes ünneppé varázsolni hétköznapjainkat. Szeretettel várjuk Önöket a városi
könyvtár rendezvényeire.
Ünnepeljünk együtt a
Könyv ünnepén!
Kecskeméthy Géza
polgármester
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Csonka Máriával, a könyvtár igazgatójával beszélgettem a könyvtár 20 éves
múltjáról, a jelenrõl és a jövõbeli tervekrõl.
Majdnem tíz évvel a várossá válás (1977) után fontos
változás történt a könyvtár
életében. 1986-ban a könyvtárlátogatók egy új, kibõvített, korszerûsített könyvtárat vehettek át. Óriási hiányt
töltött be. A cél az volt, hogy
a mûvelõdési központtól meszsze élõ alagiak kulturális igényeit is kielégítsék.
A könyvtár az átadás évében hagyományteremtõ szándékkal megszerkesztette az
elsõ Könyvtári Napok címû
újságot, amely a szakmában is
úttörõnek számított. A lap
azóta is minden évben megjelenik az Ünnepi Könyvhéten,
amely áttekintést nyújt az elmúlt egy évben történt fontos
szakmai, és városi történésekrõl. A Könyvtári Napok gyûjteménye hamarosan CD ROM formátumban fog megjelenni – ez a könyvtár második ilyen jellegû kiadványa a
Ki, kicsoda Dunakeszin után.
Az elmúlt húsz év alatt a
könyvtár nagyon nagy hangsúlyt fektetett a könyvtári
gyûjtemény fejlesztésére – elsõsorban a kézikönyvtár minõsége terén. Új szolgáltatások bevezetésével – videotéka, könyvesbolt, fénymásolás – nyitottak az olvasók
felé. E valóban széleskörû
tevékenység révén a dunake-

Épül a könyvtár (1986.)
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Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

AZ ELMÚLT 20 ÉV

Lengyel
István:
szi könyvtár kitárta kapuit és
most is elevenen szívja magába – és adja tovább – a világ
újdonságait. Ezt a programot
hirdette meg a Könyvtári Napok 1986-ban megjelent elsõ
számának vezércikke: „Kapuit kitárja”.
A kultúra terén a könyvtár ideiglenesen olyan szerepeket is betöltött, amelyeket
más nem tudott vállalni. Egy
idõben Fót és Göd könyvtárainak szakmai módszertani
központjaként is mûködött,
mára azonban letisztultak a
szerepkörök: kialakultak az
állandó programok, rendezvények, szervezési feladatok,
amelyek illeszkednek a
könyvtár által felvállalt szélesebb körû közmûvelõdési
szerepkörbe. Ezt megerõsíti
az a tény, hogy közel 500 híres, nagyszerû meghívott ven-

Könyvtár
(érem)
déggel dicsekedhetnek a
könyvtár dolgozói. Hogy csak
párat említsünk közülük:
Mándy Iván, Sütõ András,
Kányádi Sándor, Jókai Anna,
Bárdy György, Karinthy Márton, Schäffer Erzsébet.
A különleges programok
példájaként 1993 óta rendszeresen, évi több alkalommal
megrendezik a nagy érdeklõdésre számot tartó Irodalmi
Szalont, amelynek Tarján Tamás irodalomtörténész a házigazdája – már az indulástól
kezdve (1993). A szintén
rendszeresen megrendezett
Elõ-Tér Kiállítás Dunakeszin
élõ amatõr mûvészeket patronál. Hagyományos program a
magyar kultúra napja, az Ünnepi Könyvhét, az õszi Dunakeszi Mûvészeti Napok , a
Városi versmondó verseny
(évente 300-350 diák vesz
rajta részt).
A könyvtár részt vesz a város nagyobb kulturális eseményeinek szervezésében is, és
emellett 20 éve minden második héten otthont ad a
Nyugdíjas Pedagógus Klubnak is.
A programok mellett kiadványok is jelennek meg a
könyvtár gondozásában: 1998tól kezdve tartalmában és
formájában egyaránt színvonalas példányok kerültek ki,
és kerülnek ki ma is a könyv-

tárból: irodalmi antológiák,
helytörténeti, pályázati munkákból való válogatások.
Amire nagyon büszkék, és
az elmúlt évek termései: Ki,
kicsoda Dunakeszin, Dunakeszi arcképcsarnok, egy új
bibliográfia a helytörténeti
gyûjtemény darabjairól, valamint Carmen Togni Daviddi
Olaszországban élõ költõnõ
kétnyelvû verseskötete.
A helyismereti munka –
feltárás, ismertetés, gyûjtõmunka – jelentõs és fontos tevékenység a könyvtár életében. A könyvtár által kiadott
ajánló bibliográfia összegyûjti a számos helytörténeti
munkát, és segíti a köztük való eligazodást. A könyvhétre
a második hasonló kiadvány
is megjelenik.

Kölcsey-szobor Demeter István alkotása
Fotó: PF
A széleskörû tevékenységhez persze elengedhetetlen
volt a technikai eszközök fejlesztése: amíg 1986-ban egy
fekete-fehér tévé és egy lemezjátszó állt rendelkezésre,
addig jelentõs fejlesztések
révén a mai felszereltség korszerû, megfelel a kor igényeinek. Ehhez anyagi oldalról az
önkormányzat támogatása,
az 1995 óta létezõ alapítvány,
valamint az erõs pályázati tevékenység is hozzájárul. Ennek is köszönhetõen idén egy
felújítás során megszépülhetett a könyvtár belseje.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Az elmúlt 20 év
(Folytatás a 2. oldalról.)
A felújítást indokolta az
is, hogy az intézménynek
4000 olvasója van, a látogatók
száma pedig éves szinten eléri
a 40 000 fõt. Ugyanennyien
vannak a távhasználók, akik
telefonon keresztül intézik a
kölcsönzéseiket, vagy az internetes honlap segítségével
tájékozódnak.
A számítógépes adatbázis,
az internet hozzáférés, valamint a számítógépes összeköttetés a fiókkönyvtárral
korszerûsítette a könyvtári
tevékenységeket. Ennek a
gyorsütemû fejlõdésnek köszönhetõen a könyvtár mára
kinõtte magát, sokkal nagyobb épületre és raktárra
lenne szükség. Helyhiány
miatt ugyanis selejtezni kell
az évente 4000 példánnyal
növekvõ állományt, amely
közel 90 000 kötetet jelent
(3100 audiovizuális, 1000
elektronikus, 82 000 könyv).
És végül, hogy a programokról is ejtsünk néhány
szót: itt az Ünnepi Könyvhét,
az olvasók napján a könyvtár
vendége a Lázár Ervin –Vathy
Zsuzsa író házaspár, és még
számos program áll az eseménynaptárban. Azt hiszem,
mi dunakesziek, igazán büszkék lehetünk rá, hogy ilyen
aktívan virágzik körülöttünk
a mûvelõdés, a kultúra. A dunakeszi könyvtár különösen
nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy a könyvkölcsönzésen, és
egyéb könyvtári alapszolgáltatásokon kívül értékeket is
tudjon nyújtani a látogatóknak. Mi mást kívánhatnánk:
„Csak így tovább a következõ
húsz évben is!”
Cserkuti Ágnes
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Robotrontól a projektorig
Az elmúlt hónapokban a
könyvtár belsõ felújítása során sok régi félretett eszköz,
múltat idézõ kacat, lim-lom
is elõkerült. Eljött az ideje a
selejtezésnek, végsõ búcsúként azért emlékezzünk meg
a régi idõkrõl.
Nagyon sokáig a könyvtár
gépesítése, a könyvtártechnikai eszközök fogalma kimerült egy írógépben, s ahol már
diavetítõ, lemezjátszó is
akadt, az a fejlett és korszerû
könyvtárak közé tartozhatott. Pedig ezekben az években már a lakások többségében hi-fi torony, színes tévé,
jó minõségû fényképezõgép
vagy kamera és több helyen a
videóberendezés is természetesnek számított. Egy könyvtárnak mindez elérhetetlen
álomnak tûnt. Így nem csoda,
hogy amikor itt Dunakeszin
a korabeli NDK csúcstechnikáját képviselõ Robotron
elektromos írógépet beszereztük (talán egy fél autó
áráért) csodájára jártak még
távoli kollegáink is, hiszen a
géppel fantasztikus módon
egyszeri begépelés után közel
1000 karakter hosszúságú
szöveget tetszõleges számban
lehetett kinyomtatni. Így hihetetlen termelékenységgel
tudtunk katalóguscédulát,
meghívót, levelet írni, sokszorosítani. Aztán az elsõ számítógépünk: egy Commodore 16, amely áttörte a COCOM listát és mi féltve õriztük a kazettás magnószalagra
mentett programkódokat.
Ugyan ki az, akit nem késztet ma már mosolyra az ezen
futtatható alkalmazás. Hamarosan már fénymásoló

géppel is büszkélkedhettünk,
amelynek akkor még magyar
neve sem volt, csak úgy hívtuk
Rank Xerox és Soros György
alapítványának jóvoltából került hozzánk. A bekapcsolásához pedig külön rendõrségi
engedély is kellett. Bizony.
Akkoriban az egész város még
nálunk másolt és sokszorosított, elbódulva a terjedõ ózonszagban.

Az idõ és a fejlõdés is felgyorsult, megérkezett hozzánk az elsõ PC elõször XT,
majd AT és amikor egy karácsony elõtti napon egy igazi
386-os masina promtja is felvillant azt hittem ennél többre tán soha nem lesz szükség.
Azért szerencsére nem így
történt. Ma már két tucatnyi
számítógép, lézer és színes
nyomtatók, LCD monitorok
állnak nem csak a dolgozók,
de minden könyvtári látogató
rendelkezésére. Egy elõadó

kérésére nem kell kölcsön
diavetítõért, írásvetítõért
szaladgálni, hiszen saját laptopról vezérelhetõ projektorunkat tudjuk rendelkezésre
bocsátani. Katalóguscédulák
nyomtatásával sem kell bíbelõdnünk, hiszen a könyv feldolgozásának pillanatában
már akár a Föld túlsó felérõl
is láthatják állományunk gyarapodását. Egyszóval mérhetetlenül sokat változott a
világ, ami azért elsõsorban
arra figyelmeztet minket,
hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, folyamatosan kell
keresnünk minden technikai
újdonságban azt, ami a legfontosabb, hogyan és miképpen lehet felhasználnunk azt
olvasóink, látogatóink érdekében úgy, hogy teljesíteni
tudjuk a küldetésnyilatkozatunkban is megfogalmazott
legfontosabb feladatunkat:
legyen minden látogatónk
elégedett az általunk nyújtott
szolgáltatásokkal. Talán eljön
majd az idõ, amikor elegendõ
segítséget is kapunk ennek a
megvalósításához.
Preysing F
rigyes
Frigyes

Felvidéki magyar
könyvtárak
2006. április 19-20-án
szakmai kiránduláson vett
részt a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár Szlovákiában. A
tapasztalatcserének szánt
programot a váci Katona Lajos Könyvtár szervezte, és
szinte egész Pest megyébõl
csatlakoztak hozzá könyvtárak. A két nap célja az volt,
hogy megismerjük a határ
túloldalán lévõ kollégák és
könyvtáraik helyzetét, valamint kialakítsuk az együttmûködés lehetséges módozatait,
különös tekintettel a helyismereti munkában kialakítha-

tó együttmûködésre. A program nagyon gazdag volt, a két
napon felkerestük a szlovákiai Ipolyság, Zselíz, Érsekújvár, Nyitra, Révkomárom és
Párkány könyvtárát, valamint útba ejtettük a magyarországi komáromi és tatai városi könyvtárat és az esztergomi Püspöki Könyvtárat is.
Utunk során nyelvi nehézségeink nem voltak, mivel – a
nyitrai könyvtárat leszámítva
– többségében mindenütt magyarul beszélõ kollégákkal
találkoztunk.
(Folytatás a 5. oldalon.)
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ELSÕKÉNT DUNAKESZIN
Közös számítógépes rendszer a városi könyvtárhálózatban
A könyvtári munkafolyamatok számítógépesítésérõl már több alkalommal is
beszámoltunk olvasóinknak.
Érthetõ, hiszen az erre a technikára való átállás igen sok és
hosszadalmas háttérmunkát
igényel. A tíz éve elkezdõdött
folyamatnak ennek az évnek
az elején értünk a végére,
amikor a központi könyvtárban már évek óta eredményesen mûködõ számítógépes
rendszert a Dunakeszi Állomás sétány 17. sz. alatt mûködõ 1. Sz. Fiókkönyvtárban is
bevezettük. A tény, a helyi
eredményen túl, azért is igen
jelentõs, mert az általunk
alkalmazott TextLib könyvtári program esetében elõször
sikerült megvalósítani, hogy
két egymástól távol lévõ
könyvtár egy központi szerver számítógép segítségével
közös olvasói és dokumentum
adatbázist használva, de lényegében egymástól elkülönített módon, mégis a munkafolyamatok igényétõl függõen transzparensen kapcsolódjon egymáshoz az interneten
keresztül. Mindezt a TextLib
fejlesztõjének, az Infoker
Szövetkezetnek a megrendelésünkre készített új program-modulja teszi lehetõvé.
E szoftver segítségével az
olvasók nyilvántartását, a
számukra nyújtott szolgáltatásokat és a könyvtári dokumentumok mozgását egységesen tudjuk követni. Az új
kölcsönzési rendszerre való
átállás a fejlesztés segítésével,
a technikai feltételek megteremtésével, a teljes állományunk honosításával és az olvasói adatbázis kiépítésével
valósulhatott meg.
A számítógépes kölcsönzés egyszerûsíti és gyorsítja a
könyvtári adminisztrációt. A
TextLib alkalmas az alapvetõ
mûveleteken túl (kölcsönzés,

visszavétel, hosszabbítás) az
elõjegyzések figyelésére,
könyvek esetleges bekérésére, a statisztika elkészítésére,
felszólító levél nyomtatására,
valamint arra is, hogy tudjuk,
egy adott példány kinél van,
mikor vitte ki, mikor jár le a
határidõ és ki az az olvasó, aki
felhalmozott tartozásai miatt
már kizárásra került a rendszerbõl. Az olvasóknak a
könyvtári szolgáltatások
igénybevételéhez már csak
egy helyen kell beiratkozniuk
és ugyanazzal a vonalkódos
olvasójeggyel fordulónapos
(vagyis az érvényesítés napjától számított egy évi) érvényességgel használhatják a
könyvtárakat, és mindkét helyen nyomtatott részletes bizonylatot is kapnak a kölcsönzésrõl. A program különkülön rögzíti minden példány
határidejét, így elõfordul,
hogy egy olvasónál különbözõ
lejáratú kölcsönzések vannak,
melyek automatikusan nem,
csak kérésre hosszabbíthatók
meg. Kérjük, ezt olvasóink is
figyeljék! A hosszabbítás telefonon is lehetséges, abban
az esetben, ha a dokumentumra nincs elõjegyzés.
A TextLib katalógus modulját már évek óta használjuk, több szempontú visszakeresést tesz lehetõvé, s összetett keresõkérdésekre is vála-

szol, segítségével elérhetõ a
teljes állomány. Az olvasói
bejelentkezéskor most már az
is szabályozható, hogy a keresés minden fiókra, vagy csak
az adott fiókra történjen. Ha
a keresett dokumentumból
nincs bent kölcsönözhetõ példány a gépi elõjegyzési szolgáltatással könnyebben juthat
hozzá az olvasó, mint eddig.
Kollégáink munkájának,
olvasóink megértõ hozzáállásának köszönhetõen az átállás
zökkenõmentes lehetett. A
TextLib kölcsönzési modulja
megbízhatóan mûködik. A
kiszolgálás gyors maradt, az
olvasók több, pontosabb információt kapnak a keresett
mûrõl, egyszerûbben, kényelmesebben használhatják a
könyvtárat, a világháló jóvoltából állományunkról akár
otthonról is tájékozódhatnak.
A fiókkönyvtári modul használatával szolgáltatásaink minõsége is javult, ezt olvasóink
is örömmel tapasztalják.
Hasonló szolgáltatásokra
ilyen kedvezõ ár-érték aránynyal nem sok könyvtári program képes, ezért már most –
lényegében a program tesztelési idõszakában – komoly
szakmai érdeklõdés mutatkozik több nagy könyvtár részérõl is a dunakeszi könyvtárosok közremûködésével megvalósított megoldás iránt.

Vendégeink
2005-ben
A magyar kultúra napja
tiszteletére január 26-án, dr.
Csorba Sándor irodalomtörténész, fõiskolai tanár volt
könyvtárunk vendége. A tavasz elején, március 10-én, az
Irodalmi Szalon keretein belül, Parti Nagy Lajos költõ,
író, drámaíró, mûfordító látogatott el hozzánk. A szalon
házigazdája ezúttal is Tarján
Tamás irodalomtörténész
volt. Áprilisban Rákos Éva
festõmûvész selyemfestményeiben gyönyörködhettünk
az elõtér-kiállításon, április
14-én pedig József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából Babják Annamária
tartott elõadóestet. A verses
mûsort Papp József gitármûvész kísérte.

Babják Annamária
Június 7-én, az olvasók
napján Balázs Ágnes író volt
a gyerekek vendége. Szintén
az olvasók napján hallhattuk
Tringli István történész elõadását Pest megye településeinek középkori történetérõl.
Szeptember 10-én egy nagyszabású könyvbemutató keretében ismerhettük meg
Czalbert H. János szakácskönyvét, amelyet Kaszás Géza
színmûvész, Fritz Ferenc mesterszakács és dr. Varga Imre
orvos mutatott be. Októberben Száraz György helytörténeti kutató tartott elõadást az
alagi lóversenyzés történetérõl a gyermekkönyvtárban.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)

Az érsekújvári könyvtárban
Fotó: Mándli Gy.
Örömmel tapasztaltuk,
hogy minden könyvtárnak
volt magyar nyelvû könyvállománya, általában a lakosságban elfoglalt arányok
szerinti mértékben. Könyvtárunknak már eddig is volt
kapcsolata az ipolysági könyvtárral, ahová rendszeresen
szállítottunk ki olyan jó állapotban lévõ könyveket, amelyeket mi már nem tudtunk
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Felvidéki magyar
könyvtárak
felhasználni, de a szûkös anyagi körülmények között lévõ
szlovákiai kollégáink igen.
Ezt a programot tovább szeretnénk folytatni, hogy minél
több magyar nyelvû könyv
juthasson ki az ottani olvasókhoz, akik tapasztalatunk
szerint nagyon megbecsülik
az anyanyelvükön szóló irodalmat.
A két nap alatt különös figyelmet fordítottunk a helyismereti munka tanulmányozására is, amely alapján kijelenthetjük, hogy könyvtárunk
helyismereti gyûjteménye
mind mennyiségben és minõségben felveszi a versenyt a
nagy hagyományokkal rendelkezõ komáromi és tatai
gyûjteményekkel. A programon részt vevõ Pest megyei
helyismereti könyvtárosokkal elhatároztuk, hogy szoro-

sabbra fûzzük a kapcsolatot és
segítjük egymást a kutatás és
állománygyarapítás területén. Ennek a közös munkának
a mindennapi érintkezésen
túl a következõ állomása lehet a helyismereti könyvtárosok országos konferenciája,
ami júliusban lesz Békéscsabán.
A felvidéki és magyarországi kollégákkal eltöltött
két nap nagyon hasznosnak
bizonyult. A tapasztalatcsere
folytán megismerhettük körülményeiket, problémáikat,
miközben választ kaphattunk
számos olyan problémára,
amelyet õk már megoldottak,
de még mielõttünk állnak.
Remélhetõleg a jövõben egyre élõbb és gazdagabb lesz a
kapcsolat a szimbolikussá
váló határ két oldalán lévõ
könyvtárak között.
Csoma Attila

Új típusú szövetség
Göd, Fót, Dunakeszi könyvtárainak közös terve
Szakmánk aktuális kérdései közül a figyelem ma leginkább arra irányul, hogy milyen helyzetbe kerülnek könyvtáraink a kialakuló régiókban. Milyen regionális politika és közigazgatási rendszer
alakul ki, milyen lesz az ország, ezen belül a Közép-Magyarországi Régió kulturális
térképe. Hogyan mûködnek
majd a könyvtári rendszerek,
a könyvtári ellátás milyen
újabb lehetõségeivel számolhatunk?
Kialakulóban vannak a
kistérségi társulások együttmûködési formái, itt-ott már
példákat is látunk kistérségi
könyvtári ellátórendszerek
mûködésére is. Új kezdeményezés kulturális területen a
kistérségi adatkezelõ rend-

szerek kiépítése. A nagykanizsai mintára (NagyKar –
Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelõ Rendszer). A váci Katona Lajos Városi Könyvtár
is tervezi e rendszer kiépítését, amennyiben ezt pályázati
lehetõségek is támogatják. A
kiépítendõ adatbázis tartalmazná a váci kistérség könyvtárainak adatait, programjait,
terveit, elérhetõségét.
A mi kistérségünket Göd,
Fót, Dunakeszi városok alkotják. Mindhárom önkormányzat városi könyvtárat
mûködtet. Érdemes nekünk
is elgondolkodni azon, hogy a
jobb könyvtári ellátás érdekében milyen együttmûködési formákat tudunk kialakítani. Ez azért is fontos, mert ha
megnézzük a három könyvtár

mûködési körülményeit az
rögtön látható, hogy a könyvtári épületek már nem felelnek meg a mai igényeknek.
Kicsik, zsúfoltak, gátat szabnak az új, korszerû szolgáltatásoknak. Könyvtárakat kellene építeni, de az önkormányzatok szûkös pénzügyi
lehetõségeit tekintve ez napjainkban elég kilátástalan.
Keressük hát közösen a pályázati lehetõségeket, mint
egyetlen reményt és kiutat.
Akár az itthoni, akár az európai uniós pályázatokra azonban megalapozott szakmai
áttekintés, szakmai program
szükséges, ezért úgy döntöttünk, hogy ennek kidolgozására a három könyvtár közösen vállalkozik. Elsõ lépésként mindhárom könyvtár át-

tekinti saját mûködési körülményeit, felvázolja a jelenlegi
helyzetét, és megfogalmazza
javaslatait. Második lépésként a három könyvtár kollektívája ellátogat egymáshoz, és ismereteket, tapasztalatokat szerez a szomszédos
könyvtárak munkájáról.
Harmadik lépésként pedig
június 21-én szerdán délelõtt
egy szakmai konferenciát
szervezünk a Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban, ahol igyekszünk kialakítani együttmûködésünk fõbb
szempontjait és kapcsolódási
pontjait, pályázati tevékenységünket. Elképzeléseinkhez
támogatókra is találtunk.
Vendégeink lesznek: Kopcsay
Ágnes, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma címzetes vezetõ fõtanácsosa, Ládi
László, a Könyvtári Intézett
osztályvezetõje, Biczák Péter,
a Pest Megyei Könyvtár igazgatója és Gerber György igazgatóhelyettes.
Göd, Fót, Dunakeszi könyvtárait húsz évvel ezelõtt is
szakmai kapcsolat fûzte össze,
Dunakeszi volt a másik két
(akkor még nagyközségi)
könyvtár szakmai módszertani központja. A közigazgatási
átszervezésekkel ez megszûnt.
Idõközben mindkét település
városi rangot kapott, könyvtáraink most egyenrangú
szakmai partnerként lépnek
újra szövetségre!
Csonka Mária

A kistérség könyvtárai
Fót Városi Könyvtár
2151 Fót, Dózsa György út
12-14.
Tel.: (27) 538-250
Fax: (27) 538-251
E-mail:
fotkonyvtar@invitel.hu
Göd Városi Könyvtár
2131 Göd, Pesti út 72.
Tel.: (27) 532-155
E-mail:
godi-vkonyvtar@freemail.hu
godikonyvtar@mail.dkvk.hu
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Két évtized a számok tükrében

Állományunk alakulása
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár jelenlegi struktúrája 1986. május 28-án indult az
Ünnepi Könyvhét Pest megyei megnyitó ünnepségével.
Szerzeményezési szempontból szeretném végigkövetni
ezt az idõszakot. A szerzeményezés munkafolyamata a
könyvtári munkák kiemelt
területe, mely laikusok számára talán a leginkább ismeretlen. Szerzeményezés által kerülnek be a könyvtárakba a dokumentumok. Régebbi idõkben elõre meghatározott mutatók szerint kellett
gyarapítaniuk az állományt a
könyvtárosoknak, manapság
már „csak” a Gyûjtõköri szabályzat köti meg a kezüket. A
dolog érdekessége, hogy két
ugyanolyan szabályzat ellenére sem létezhet két ugyanolyan állományú könyvtár.
Érdekességként álljon itt
néhány adat könyvtárunkra
vonatkozóan: 1986-ban az
összes dokumentumok száma
közel 65 000 volt. 1986 és
2005 között az összes gyarapodás kb. a 1986-os állománynak megfelelõ nagyságú volt
(64 000 tétel), az összes törlés pedig 43 000 körüli. Így
mára az állományunk kerekítve 86 000 kötet.
1986-ban a szak- és ismeretterjesztõ irodalom aránya
kb. 20%-kal lépte túl a szépirodalmét. Jelenleg közel
50-50% arányban oszlik meg
az állományrész. (Kivétel a
Gyermekrészleg, ott 3/4-1/4 az
arány a szépirodalom javára.)
Az utóbbi 20 évben az
állomány szinte teljesen átalakult. 1989 után selejtezésre kerültek az elavult kötetek. Sikerült színvonalas állományt létrehozni. Elõtérbe
került az ún. nem hagyományos dokumentumok beszerzése, 1986-ban e dokumentumok közül csak hanglemezek-

kel rendelkeztünk. Mára a
modern információtárolási
lehetõségek bõvülése miatt
már a korszerûbb hordozók
cseréje is megtörténik (ld.
videók helyett DVD-k, CDROM-ok helyett DVDROM-ok, MP3-ak és ami
még várható). Jelenlegi állományunk jól használható, változatos, különbözõ rétegek
igényeinek kielégítésére képes. Követve a mai kor igényeit a kiemelt területek fejlesztése megtörtént: ezek a
kézikönyvtári állomány korszerûsítése, a gazdasági, politikai, üzleti, számítástechnikai témákból való gyarapítás,
a könnyed irodalom, krimi,
ezoterika témákból való beszerzések. Továbbra is figyelünk az igények változására, a
hiányok pótlására. Természetesen elsõdleges szempont az
értékállóbb mûvek beszerzése.
Dokumentumaink értékének növekedése jól mutatja
a változó árviszonyokat: 1986ban az összérték 2,4 millió Ft
volt, mára több mint hússzorosa. A beszerzési keret 1986ban 200 000 Ft volt, napjainkra ennek 35-szöröse.
Tájékoztatásul szeretném
közzétenni az állományunk
2005. december 31-i állapotát tükrözõ adatokat: Központi Könyvtár: 52 096 kötet
(értéke 30 976 914 Ft); 1. Sz.
Fiókkönyvtár.: 30 155 kötet
(értéke 13 897 670 Ft); a nem
hagyományos dokumentumok száma: 4032 db (értéke
8 419 313 Ft). Tehát összesen:
86 283 dokumentum található jelenleg a könyvtárban,
53 293 897 Ft értékben. A
gyermek- és ifjúsági könyvek
száma 13 357 db. Évi beszerzési keret költségvetésbõl: 7
millió Ft (ebbõl 1,6 millió Ft
jut a nem hagyományos dokumentumok vásárlására).
L enkei V
aléria
Valéria

Vendégeink
2005-ben
(Folytatás a 4. oldalról.)
Október 27-én, a Halhatatlanok Társulatának Örökös
Tagja, Bárdy György színmûvész volt a könyvtár vendége.
November 18-án, egy Elõtér-kiállítás keretében Magyar Miklós festményeit csodálhattuk meg. A 2005-ös
évet két rendezvénysorozat is
végig kísérte. Az egyik az
egész országot megmozgató
Nagy Könyv játék volt, amelyen mi is részt vettünk. Legemlékezetesebb eseménye a
váci Katona Lajos Városi
Könyvtárral és a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárral közösen megrendezett Nagy
Könyv Party volt szeptember
24-én, amelyen népes küldöttséggel szerepeltünk.
A másik településünk elsõ
okleveles említésének 750.
évfordulója, amelynek gaz-

dag programjából a tavaszi
Középkori nap címû rendezvényt és a könyvtár szervezésével megrendezett záró eseményt, a Régi idõk üzenete
címû városrészek közötti
helytörténeti vetélkedõt említeném meg. Az év vége felé,
november 24-én Schäffer
Erzsébet író, újságíró volt az
Irodalmi Szalon és Tarján Tamás vendége. A fentieken túl
a farsang, a húsvét, a nyári
szünet és advent idején tartalmas kézmûves foglalkozásokkal vártuk a gyerekkönyvtár olvasóit.
Csoma Attila

Olvasók a könyvtárért
A Dunakeszi Városi
Könyvtárért Alapítványt
1995-ben egy országos könyvtári szakmai mozgalom keretében hozta létre két magánszemély. Varga Lajos, az akkor még Dunakeszi Vagongyártó és Javító Kft. ügyvezetõ igazgatója és Iványi István
az akkori Szárnyaskerék Kereskedelmi és Vendéglátó Bt.
vezetõje. Az Összefogás a
könyvtárakért szakmai mozgalom célja, hogy a helyi lakosságnak, cégeknek, vállalatoknak minél jobb rálátása
legyen a könyvtár tevékenységére, és vállalkozzanak e
tevékenység anyagi, erkölcsi
támogatására.
A közösen megfogalmazott célok között szerepel a
könyvtár értékes különgyûjteményének, a kézikönyvtárnak a gazdagítása, a könyvtár

városi közmûvelõdési szerepkörének támogatása, a korszerû számítógépes rendszerek alkalmazásának és a
könyvtárosok képzésének támogatása.
Az alapító okiratban megfogalmazott célok közül eddig a kézikönyvtár fejlesztésére, valamint a könyvtári
munka számítógépesítésére
fordítottunk alapítványi forrásokat a központi könyvtárban és az 1. Sz. Fiókkönyvtárban. Több számítógépet vásároltunk, és a könyvtári integrált szoftverünk Linux alapú
verziójának és kiegészítéseinek a liszencét szereztük be,
ezzel teremtettük meg a lehetõséget a fiókkönyvtár rendszerhez történõ csatlakozásának és a katalógusunk internetes elérésének.
(Folytatás a 7. oldalon.)
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Benyújtott pályázatát
elfogadtuk
Jó érzés, amikor a fenti
biztató szavakat olvassuk hivatalos levelekben, hiszen a
könyvtár technikai eszközparkjának korszerûsítését és
kiadványaink megjelentetését elsõsorban pályázatokon
nyert összegekbõl tudjuk
megvalósítani. A kulturális
ágazat pályázati úton való támogatása az 1990-es évektõl
kezdve kapott tágabb lehetõséget, de már az 1980-as évek
végérõl is beszámolhatunk
pályázati eredményekrõl
elsõsorban a Soros Alapítvány jóvoltából. Ha évente
csak átlag 1 millió Ft pályázati nyereménnyel számolunk, az elmúlt 20 évet tekintve elmondhatjuk, hogy e tevékenységünkkel legalább 20
millió Ft-tal mi könyvtárosok
is hozzájárultunk szolgáltatásaink fejlesztéséhez. Természetesen ennél sokkal nagyobb összegrõl van szó, hiszen azokban az években,
amikor a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma
könyvtári stratégiájában a városi könyvtárak fejlesztése
volt a fõ cél, évente 2-3 millió
Ft-ot is elkönyvelhettünk
pályázati támogatásként. Így
szereztük be a számítástechnikai eszközparkunk (25 gépes hálózat) kb. háromnegyed
részét, fénymásoló gépeket,
hangtechnikai eszközöket,
könyvtári berendezéseket. Az
elmúlt évben a ma egyik legkorszerûbbnek mondható
prezentációs eszközt nyertük
a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán: projektort, laptopot, kivetítõ vásznat. Kiadványaink elkészítését, megjelentetését szintén elõsegítették a pályázati pénzek. A
Ki Kicsoda Dunakeszin , a
Dunakeszi arcképcsarnok, és
a most megjelenõ Ú jabb
ajánlójegyzék Dunakeszi
ismeretéhez címû könyvek

önerõbõl nem jelenhettek
volna meg.

Rendszeresen részt vettünk a Dunakeszi Város Önkormányzata Mûvelõdési,
Oktatási és Informatikai Bizottsága tavaszi és õszi pályázatain. Rendezvényeink megszervezéséhez, lebonyolításához innen kapjuk elsõsorban

a támogatást, amit ezúton is
köszönünk. Pályázataink zömét a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Könyvtári
Szakmai Kollégiumához
nyújtjuk be. Kaptunk már támogatást az NKÖM miniszteri keretébõl, Pest Megye
Önkormányzata elnökének
pályázati keretébõl, a Szabadmûvelõdési Alapítványtól, a Pest Megyei Kulturális
Alapból, az Informatikai és
Hírközlési Misztériumból.
A pályázatok elkészítése,
adminisztrációja, elszámolási
rendszere nagyon igényes
szakmai odafigyelést követel
és sok a ráfordított idõ, de valószínûleg a jövõben is egyre
gyakrabban élünk majd e lehetõségekkel. Ahhoz ugyanis,
hogy lépést tudjunk tartani a
szakma kihívásaival, az információs rendszer fejlõdésével,
a lakosság, az olvasók elvárásaival a rendelkezésre álló
fenntartói támogatást más
anyagi erõforrásokkal is ki
kell egészíteni.
Csonka Mária

2006. június 8-12.

77. Ünnepi Könyvhét és
5. Gyermekkönyvnapok
A Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése
77. alkalommal szervezi meg
az Ünnepi Könyvhét központi rendezvényét Budapesten a
Vörösmarty téren, továbbá a
környezõ utcákban (Deák
Ferenc, Váci, Vigadó).
A könyvhetet június 8-án,
csütörtökön 16 órakor Parti
Nagy Lajos író nyitja meg.
Tavaly visszatértek a régi,
több évtizedes hagyományhoz, hogy a könyvhét a kortárs magyar irodalom ünnepe
legyen, csak élõ magyar szerzõ elsõ kiadású mûve lehet
könyvheti mû. Nincs arról
szó, hogy a külföldi szerzõk
mûveit kitiltanák a könyvhét-

rõl, a kiadók kínálatában bármely könyv szerepelhet. Az
esemény módosított szabályzata szerint az is újdonság
volt tavaly, hogy az Ünnepi
Könyvhét szerves része lett a
Gyermekkönyvnapok is. E
sorok írásakor még nem volt
publikus a megjelenõ könyvek listája, így ajánlani sem
tudok belõle. Kíváncsian várjuk. Biztos vagyok abban,
hogy mindenki talál majd
kedvére valót a könyvheti
könyvek között.
Jó válogatást és olvasást kívánok mindnyájuknak az Ünnepi Könyvhét kínálatából.
Németh Klára

Olvasók a
könyvtárért
(Folytatás a 6. oldalról.)
A támogatásokat elsõsorban a befizetett adóból felajánlott 1% teszi ki, valamint
könyvtárbarát olvasók évi
rendszeres támogatása, és a
könyvtárakban elhelyezett
urnákba bedobott támogatás
összege. Az elmúlt évben a támogatás új formájának lehettünk tanúi. Czalbert Halasi
János nálunk tartott könyvbemutatója alkalmából felajánlott és árverésen eladott
grafikáinak bevételével gazdagította az alapítványt.
Ezúton mondunk köszönetet minden kedves olvasónknak, akik évrõl-évre adójuk 1%-át a könyvtári alapítvány számlájára utalják át,
vagy más módon segítik munkánkat. Ezzel õk is hozzájárulnak az általuk igénybevett
szolgáltatások korszerûsítéséhez, s reméljük, hogy
mind több lehetõségük nyílik
e szolgáltatásokat igénybe
venni.
Sajnos cégek, vállalatok
támogatásáról még nem számolhatunk be. Városunkban
a kulturális mecenatúra egy
lassan kialakuló támogatási
forma, de reméljük, hogy idõvel a helyi vállalkozók is érdemesnek és szükségesnek tartják majd a kulturális értékek
megõrzésének, a friss információkhoz való hozzájutásnak, az életen át tartó tanulás
elõsegítésének támogatását.
Csonka Mária
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A könyvtár új kiadványairól

KÖNYV ÉS CD-ROM
Újabb ajánlójegyzék
Dunakeszi ismeretéhez
A kiadvány helyismereti
különgyûjteményünk dokumentumainak ajánló bibliográfiája. Az elõzõ 1988-as kiadás óta, amely Ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez
címmel jelent meg, jelentõs
mértékben gyarapodott helyismereti dokumentumaink
száma, és ez már régen szükségessé tette az újabb kiadást.
A mostani kötet a Dunakeszire, a város szülötteire,
eseményeire vonatkozó irodalmat sorolja fel. Konkrétan
a helyi vonatkozású mûveket,
a helyi szerzõk mûveit és a
helyi kiadású mûveket.
Az utóbbi években a helyismereti gyûjtemény számítógépes feltárása is megtörtént.
A helyismereti tárgyszórendszer kidolgozása után lehetõvé vált e dokumentumok új
szempontú tartalmi feltárása
is. Több száz könyv és egyéb
dokumentum áll az olvasóközönség illetve a kutatók
rendelkezésére. Az elõzõ
kiadványtól még tematikus
elrendezésû volt, jelen bibliográfia ettõl eltérõen, az
ETO szakcsoportjai szerint
épül fel. A szakszerûbb elrendezés egyúttal a könnyebb eligazodást és az áttekinthetõséget is biztosítja A szakcsoportokon belül a sorrendet a bibliográfiai leírás besorolási
adatainak betûrendje határozza meg. A tételek sorszámozása folyamatos, ami a gazdag mutatórendszer használatát teszi egyszerûvé. Azokról
a mûvekrõl, amelyekben Dunakeszi csak részben szerepel,
rövid tartalomismertetést találunk a címleírások után, sõt
a részletesebb tájékozódás érdekében sok helyi érdekeltségû dokumentum után is.
A gyarapító munka során
megpróbáljuk felkutatni a

fenti szempontok szerinti
mûveket. A szerzeményezés
folyamatos és ezzel párhuzamosan megtörténik a helyi
jellegû mûvek adatbázisba való integrálása is.
Könyvtári Napok
CD
-ROM-on
CD-ROM-on
Könyvtárunk számára mindig fontos volt a közönségkapcsolatok ápolása. E célból
jelentette meg 1986-tól évente az Ünnepi Könyvhét alkalmából a Könyvtári Napok c.

idõszaki kiadványát. Eddig 17
szám jelent meg, melyek mára
fontos dokumentumaivá váltak a könyvtár és a város mûvelõdéstörténetének. Ugyanilyen jelentõs az 1996 októberében indított havi ill. alkalmi hírlevél típusú kiadvány, a széles körben terjesztett Könyvtári Hívogató is,
amely már túl van az 50. számán. Mindkét kiadvány a
könyvtár dolgozóinak közremûködésével készült. A dokumentumsorozatok terjedelme megközelítõen 250 oldal. Ennek a fontos anyagnak
a digitális változata készült el
Dunakeszi Város Önkormányzata Mûvelõdési, Oktatási és
Informatikai Bizottsága támogatásával. A digitális reprint pdf és html formátumban
CD-ROM-on teszi elérhetõvé mindkét idõszaki kiadvány
eddig megjelent összes számát. A CD-ROM-ot a könyvtár díjmentesen eljuttatja a
város oktatási és mûvelõdési
intézményeinek, a testvérvárosoknak és egyéb szakmai
kapcsolatainak. Az elkészült
anyag hamarosan a könyvtár
weblapján is megtekinthetõ
és letölthetõ lesz, de kedvez-

ményes áron az érdeklõdõk is
meg vásárolhatják.
Helyismereti
olvasókönyv
A novemberben megjelenõ kiadvány dokumentumgyûjtemény lesz. A helyismereti állomány kb. 40-50
kéziratából tervezett összeállítás teljes egészében, vagy
hosszabb írások esetében egyegy jellemzõ részletet kiemelve közölné a források szövegét. A kéziratok témájuk
szerinti idõrendi sorrendben
szerepelnek majd, melybõl
végig lehet követni településünk történetét, fejlõdését.
A tényadatokon túl megismerhetõek lesznek az életmóddal, a szokásokkal kapcsolatos tudnivalók is. Az elkészülõ olvasókönyv hiánypótló munka lesz, mivel a település történetét összefoglaló monográfia még csak tervben létezik. Ez a kiadvány
egyaránt adható lenne a helytörténet iránt érdeklõdõ felnõtt közönségnek, de fontos
szerepet kaphatna az általános iskolákban a honismereti
órákon is.
L enkei V
aléria
Valéria

Dokumentumfilm és könyv készül
Dunakeszi 56-os történetérõl
Idén ünnepeljük az 1956os forradalom és szabadságharc ötven éves évfordulóját.
A jubileumra több alkotás
készül a városban, amely a település forradalomban eltöltött napjait örökíti meg. Ezek
sorába illeszthetõ az a dokumentumfilm is amely a városunkban élõ szereplõk, és
visszaemlékezõk segítségével
eleveníti fel a forradalmi napokat, történéseket.
A film rendezõje, Nemes
Gyula, városunk szülöttje
már több dokumentumfilmet
jegyez, és ebben az évben be-

mutatták a filmszemlén elsõ
nagyjátékfilmjét is.
A rendezõ videó és filmanyagra párhuzamosan forgat, amelynek az eredménye
egy 52 perces videofilm és egy
13 perces film lesz. A forgatás 2005. október 23-án kezdõdött el és még jelenleg is
tart; most a szemtanúkkal és
résztvevõkkel való interjúfelvétel zajlik.
Ezután a külsõ, utcai felvételek elkészítése fog következni, majd a vágás és egyéb
utómunkálatok. A film várható bemutatója 2005. októ-

berében lesz a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban.
A filmmel párhuzamosan
egy könyv is készül a város
56-os történelmérõl, amelyet
e sorok szerzõje jegyez. A témához még középiskolás koromban kerültem közel, amikor az országos középiskolai
tanulmányi versenyen, Dunakeszi 56-os történetébõl írtam dolgozatot. Késõbb,
1997-ben ezt a témát egy városi helytörténeti pályázatra
továbbfejlesztettem, amellyel
városi díjat nyertem.
(Folytatás a 9. oldalon.)
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AZ IRODALMI SZALON VENDÉGEI
A könyvtár vendégei
2006. június 8-án, csütörtökön 18 órakor Lázár
Ervin és felesége V
athy
Va
Zsuzsa lesz, a házigazdai
teendõket, mint mindig T
arTaramás irodalomtörtéján T
Tamás
nész látja el.
Lázár Ervin Kossuth-díjas
író, számos népszerû mesealak megálmodója május 5én ünnepelte hetvenedik születésnapját. Budapesten született, de szülõföldjének a
Tolna megyei Alsórácegrespusztát tekinti, ahol családjuk 1938-1951 között lakott.
A pusztai kisközösségek szeretete, összetartó ereje, meséi
és késõbbi írásainak inspiráló
élményei lettek. Az irodalom
és a könyvek szeretete gyermekkorától meghatározó
volt számára. Meséiben a felnõtt olvasók is könnyen ráismerhetnek bizonyos embertípusokra, a különbözõ helyzetekben megnyilvánuló emberi magatartásformákra. Mint
olyan sok író, õ is elõbb a líra
területén próbálta ki tehetségét, de nagyon hamar rájött,
hogy nem ez az õ igazi világa.

Lázár Ervin
Elsõ novelláját 1958-ban
a Jelenkor közölte, s ezzel
párhuzamosan meséket is
kezdett írni. Elsõ meseregénye, A kisfiú meg az orosz-

lánok, 1964-ben jelent meg.
Azóta felváltva írja meséit és
felnõtteknek szóló novelláit.
Számos mûvébõl tévéjáték, színpadi adaptáció, illetve mozifilm készült. Írásait
sok nyelvre lefordították.
Több irodalmi lapnál töltött
be állást. Néhány évig tagja
volt az Írószövetség elnökségének. A Magyar Mûvészeti
Akadémia 1994-ben választotta tagjai sorába. Jellemzõ
mûfaja az elbeszélés és a mese. Néhányat megemlítve: A
Hétfejû Tündér (1973); Berzsián és Dideki (1979); Szegény Dzsoni és Árnika
(1981); A Négyszögletû Kerek Erdõ (1985 – Év Könyve); Bab Berci kalandjai
(1989 – Év Könyve); Csillagmajor (1996 – Év Könyve);
Hapci király (1998); Tüskés
varabin (2003).
Elbeszélései többféle
összeállításban, több kiadásban is olvashatók; a legbõvebb
válogatást a Hét szeretõm
(1994) címû kötet tartalmazza. Csillagmajor (1996) cikluscímmel – a szülõföld, a
puszta hangulatát idézõ – új
elbeszéléseivel jelentkezett,
majd Kisangyal (1997) összefoglaló cím alatt régebbi és
még meg nem jelent novelláiból válogatott.
Munkásságáért több rangos elismerést kapott, az utóbbiak közül néhány:
Kossuth-díj (1996); Magyar
Mûvészetért Díj (1998); Pro
Literatura Díj (1999); Prima
Primissa Díj (2005).

dolgok és az atmoszféra realisztikus megközelítése.
Néhány az utóbbi években
megjelent mûveibõl:
Kalandregény (1999); Gördeszkák és ûrdeszkák (2000)
válogatott novellák; Angyalhíd (2003) regény; Herend, az
más : tizenöt év a herendi porcelánmanufaktúra életében,
1990-2005 (2006).
Az egykori atyai tervekbõl mégis valóra vált valami:
a Vathy-lányok egyike herendi porcelánok között töltötte
élete egy részét, az utóbbi néhány évet. Nem mûértõ kereskedõként ugyan – ahogy a
jóslat Zsuzsa írói önéletrajzában áll –, hanem szociográfusként.

Vathy Zsuzsa elsõ novelláskötete Erõterek címmel jelent meg 1970-ben. Önéletrajzi fogantatású mûveiben a
gyermek- és ifjúkort, a nemzedéki ellentéteket, a fiatalság helykeresését, az életmódváltás nehézségeit és kudarcait ábrázolja. Erõssége a hiteles, pontos környezetrajz, a

(Folytatás a 8. oldalról.)
A jubileumi évforduló, és
Nemes Gyula filmforgatási
ötlete inspirált arra, hogy
még egyszer a témához nyúljak és egy 30-40 oldal terjedelmû írásban publikáljam
a kutatásom eredményeit.
A könyv a résztvevõkkel
készített interjúk, levéltári

Vathy Zsuzsa

Tarján Tamás
Tarján Tamást – akit már
méltán nevezhetünk Irodalmi
Szalonunk örökös házigazdájának – Esti Szinbád cimû, a
Pont Kiadónál a közelmúltban megjelent tanulmánykötete kapcsán köszönthetjük.
A kötet a 2001. és 2003. között megjelent korábbi három kötethez hasonlóan a közelmúlt magyar irodalmáról
közöl tanulmányokat, kritikákat, értekezéseket. A lebilincselõ és élvezetes stílusú
kritikákat olvasva olyan körképet kapunk, amelyben felismerhetõvé válik a kortárs
magyar irodalom teljessége.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk és látunk június
8-án este 18 órakor a könyvtárban.
Németh Klára

Dokumentumfilm
és könyv készül
anyagok, peranyagok alapján
készül, és remélhetõen hozzájárul a történelmi esemény
méltó megünnepléséhez és
jobb megértéséhez.
A kiadvány 2006. októberben fog megjelenni.
Csoma Attila

10

Könyvtári Napok 2006.

A napok csodáit megélõ és megíró Hesp Mária néni idén nyolcvan éves

EGY TARTALMAS ÉLET REGÉNYE
„Csak amíg itt vagyok
míg köztetek járok
hozzatok vázámba egy-egy
szál virágot.
Csak amíg itt vagyok,
beszélhetek veled,
láthatom mosolyod.”
(Hespné Házos Mária)
Az idei Könyvhét alkalmából sajátos író-olvasó találkozón vehetünk részt június 9-én a Kölcsey F
erenc
Ferenc
Városi Könyvtár szervezésében a József Attila Mûvelõdési Központban.
Ezúttal a közöttünk élõ,
sokak által jól ismert és
megbecsült helyi költõnõ,
Hespné Házos Mária készülõ életrajzi regényérõl
hallhatunk érdekességeket.
– Különleges évforduló ez
az esztendõ, hiszen idén nyáron tölti be nyolcvanadik
életévét. Éppen tíz éve már
annak is, hogy 1996-ban átvehette az „Életet az Éveknek”
díjat az Európai Idõsek I. Baráti Találkozóján. Tartalmas
és eseménydús életút áll a háta mögött, ez bizonyosan bõséges forrás a készülõ mûhöz!
Mióta tervezi a könyv megírását? – kérdezem az örökké
életvidám Mária nénit otthonában, mely egy kicsit mindig
a békebeli hangulatot idézi a
belépõ elõtt.
– Csonka Máriával, a
könyvtár igazgatónõjével beszélgettünk az év elején az általam vezetett Nyugdíjas Pedagógus Klub idei terveirõl,
s hogy éppen huszadik éve
vagyok tagja ennek. Marika
felkiáltott: „Milyen szép kerek szám, nyolvan és húsz – az
éppen száz, ezt mindenképpen meg kell ünnepelnünk!” – Ennek kapcsán merült fel az a gondolat is, hogy
egy könyv keretében is érdekes lenne összefoglalni az ed-

digi munkásságomat. Ez egy
kicsit más munka lesz, mint a
legtöbb önéletrajzi regény.
Persze, mi sem vagyunk egyformák, ettõl színes a világ.
Számomra a legnagyobb
öröm az a sok elismerés, megtisztelõ felkérés, amit napról
napra kapok. Mint például a
2005-ös esztendõ eseményei:
éjszakai rádió riport, balatonparti jutalomüdülés, pályázati
jutalmak. Hogy csak az utóbbinál maradjak: 750 éves lett
a város – ebbõl ötven év „az
enyém” is, ugyanis 1955 áprilisában vettem át a János
utcai óvoda vezetését. Az idei
évfordulók ünnepei közül
nagy öröm a számomra, hogy
fiam, menyem ötven évesek és
immár harminc éve házasok!
Norbi unokám húsz éves, én

nyolcvan leszek – ha megérem –, ez is egy szenzáció lesz!
– Elbeszélõként, mesemondóként is kiváló. Olykor
külföldi utazásairól érdekfeszítõ, szemléletes elõadásokat
tart a Nyugdíjas Pedagógus
Klub tagjai számára. Ezek is
helyet kapnak majd ebben a
munkában?
– Igen, sok élménybeszámoló és útleírás is szerepel
majd a könyvben, de képekkel és versekkel, riportokkal
és levelekkel is szeretném
tûzdelni, hogy minél színesebb, érdekesebb legyen. Az
úti élmények több utazás emlékét fogják idézni, ugyanis
Bajusz Ferenc teológia professzor indítványozása nyomán az „apostolok nyomdokain járva” több biblikus he-

lyet is bejártunk egy társasággal: Törökország, Szíria, Libanon, Jordánia. Csodálatos,
életre szóló élményeket szereztem ezen utazások alatt!
– Hány oldalt számlál
majd ez a mû?
– Körülbelül háromszáz
oldalas, közepes méretû
könyv lesz, nagyjából tizenöt
képpel. Eddig nagyjából 160
oldal készült el. A nyomdai
költségekre már kaptam árajánlatot egy dunakeszi nyomdától. Az elõzõ versesköteteimet – 1989-ben az „Életjel”,
2000-ben az „Én világom”
címmel – egy Veszprém megyei nyomda adta ki. Ennek
az az oka, hogy barátaim, költõtársaim élnek ott, akik sokat segítettek a versek öszszeállításában, szerkesztésben
és a szervezési kérdésekben
is… De most mindenképpen
azt szeretném, ha Dunakeszin
adnák ki ezt a munkámat, hiszen itt élek – én, az egykori
pesti lány, most már ide kötõdöm a legjobban.
Hesp Mária néni szellemisége és megjelenése egy a világban megbékélt ember
nyugalmát és bölcsességét jeleníti meg – ezt versein keresztül is sugallni tudja, de a
személyes megjelenése és
élénk képeket felvonultató
mesemondói-elbeszélõi vénája is megragadó.
Gratuláljunk június 9-én
együtt mindannyiunk Mária
nénijének!
Konda Szilvia
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Legyen
közös az
ünnep
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár névfelvételére emlékezve már 5. alkalommal
tartjuk meg a könyvtárosok
és olvasók közös ünnepnapját
az olvasók napját. Ebben az
évben erre június 6-án, kedden kerül sor Ezen a napon a
könyvtár mindhárom szolgáltató helyén 20 óráig tartó
meghosszabbított nyitva tartással és a szokásos kedvezményekkel várjuk a rendszeres
látogatókat és az újonnan betérõket. A térítéses szolgáltatásokat (pl. videó és DVD
kölcsönzés, Internet-szolgáltatás) díjmentesen lehet
igénybe venni, de még a beiratkozás is ingyenes lesz
mindenki számára. Azok az
olvasók, akiknek korábbi kölcsönzésük határideje lejárt
mentesülnek a késedelmi díj
és az ezzel kapcsolatban keletkezett postaköltségek kifizetés alól.
Mindezek mellett különbözõ játékokra is hívjuk a látogatóinkat. A város 750 éves
történetérõl szóbeli vetélkedõn lehet részt venni, a könyvtár történetérõl és Kölcsey
Ferencrõl írásbeli feladatlap
kitöltésével lehet játszani. A
gyerekek a részleg íróvendégeivel kapcsolatos feladatlapot tölthetnek ki. Természetesen minden eredményes játékos díjazásban, ajándékban
részesül. Záróráig még elfogadjuk azokat a tárgyi emlékeket is, amelyek a könyvtár
történetéhez kapcsolódnak.
A kölcsönadott vagy nekünk
ajándékozott tárgyak tulajdonosait meghívjuk az Irodalmi
Szalon június 8-i rendezvényére ahol a legértékesebbeket külön is jutalmazzuk.
Preysing F
rigyes
Frigyes
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FILLÉRES
EMLÉKEINK
Az idén ünnepeljük a Kossuth Lajos utcai könyvtárépület átadásának 20. évfordulóját. Errõl az eseményrõl
megemlékezve az Ünnepi
Könyvhétre egy kiállítást készítettünk, melyhez olvasóink
segítségét is kértük. Egy felhívás keretében arra kértük
olvasóinkat, városunk lakóit,
ha birtokukban van bármilyen könyvtárunkhoz kapcsolódó régi dokumentum (pl.
fénykép, plakát, olvasójegy,
felszólító, meghívó vagy mûsorfüzet korábbi rendezvényeinkrõl stb.), akkor azt a
kiállítás idejére bocsássák a
könyvtár rendelkezésére.
Természetesen nemcsak az
elmúlt 20 év tárgyi emlékeire

Látogatóink is tapasztalták az elmúlt hetekben a szokatlan helyzetet, kisebb-nagyobb felfordulást a könyvtár
különbözõ területén. Hol itt,
hol ott nem lehetett rendesen
közlekedni, s az erõs festékszag idõnként egyaránt megviselte a dolgozókat és az olvasókat is.
De végre túl vagyunk a
könyvtár belsõ felújításán,
miközben sikeresen megvalósítottuk a szinte lehetetlennek tûnõ ötletet, hogy idõközben megszakítás nélkül
teljes nyitva tartással üzemeltünk. A teljes körû festés és
mázoláson kívül a menet közben napvilágra került súlyos
mûszaki problémák így pl. a
tetõszerkezet egy részének
teljes cseréje, valamint a feldolgozó padlóburkolatának
felújítása is megvalósulhatott, mivel annak állapota
már komolyan veszélyeztette
az azon a területen dolgozókat és az ott lehelyezett értékes helyismereti gyûjteményt.

gondoltunk, hiszen az elsõ
községi könyvtár 55 évvel
ezelõtt 1951-ben alakult meg
Dunakeszin az akkori Petõfi
Kultúrházban. A József Attila Mûvelõdési Központban

pedig – ahol jelenleg az 1. Sz.
Fiókkönyvtárunk mûködik –
már 80 évvel ezelõtt megalakult a Magyarság Dal és Önképzõ Egyesület Könyvtára,
melynek állományát fiókkönyvtárunk „örökölte”.
A már korábban és a mostani felhívásunkra kapott tárgyi emlékekkel gazdagabbá
tudtuk tenni a kiállítás anyagát, amellyel egyben azt is
szeretnénk bemutatni, hogy
az idõk folyamán hogyan váltak egyre korszerûbbé az
egyes könyvtári munkafolyamatok és hogyan fejlõdtek –
olvasóink és a kor igényeinek
megfelelõen – a könyvtár berendezési tárgyai, technikai
eszközei. A kiállítást könyvtárunk elõterében tekinthetik meg az érdeklõdõk a
könyvtár nyitvatartási idejében.
Dobai Diána

A MEGÚJULÁS ÁRA
A kölcsönzés folyamatosságát az itt dolgozó festõk
csapatának köszönhetjük, hiszen ha kellett, akár az éjszakai, hétvégi munkát is vállalva biztosították, hogy nyitásra már minden visszakerült a
helyére a kifestett és kitakarított teremben. Az új karnisok és függönyök, a médiatárban új polcok teszik teljesebbé a kedvezõbb összképet.
A könyvtár egyre nagyobb
zsúfoltságán változtatni nem
lehet. A húsz évvel ezelõtt is
szûkösnek mondható térnek
idõközben már minden létezõ
szegletét hasznosítottuk, hogy
helyet biztosítsunk az újabb
szolgáltatásoknak és funkcióknak. Az esztétikusabb megjelenés azonban némileg ellensúlyozhatja ezt a helyzetet,
amin még új tájékoztató táblákkal az olvasók igényeihez
jobban igazodó eligazító bel-

sõ feliratokkal kívánunk segíteni. A könyvtár egész területén részletes ismertetõt helyeztünk el, ügyelve arra,
hogy a gyakrabban keresett
témaköröket külön is kiemeljük. Az elõször, vagy a ritkábban hozzánk fordulók számára lesz majd könnyebbség,
hogy az egyes munkaterületeken is részletesen ismertetjük,
hogy milyen ügyben fordulhatnak az ott dolgozókhoz. A
feliratrendszer tartalmi egységét a vizuális megjelenítés
is hangsúlyozza és kiemeli.
Kedves Olvasóink!
Köszönjük, megértõ türelmüket, sokszor humoros hozzáállásukat, amellyel az átmeneti helyzetet is elfogadták.
Az eredményt látva reméljük
most már Önök is úgy gondolják, hogy megérte.
Teleki Edit
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Pamacs, Kócmajom
és az írójuk

Aki sok rajzfilmet néz
gyerekkorában, az könnyen
úgy járhat, mint Kassovitz
László. A Hófehérke, a Pinokkió, a Hamupipõke és a
többi rajzfilmcsoda úgy elvarázsolta, hogy benne is felébredt a vágy: õ bizony rajzfilmekhez írna meséket. Kisebb
ujjgyakorlatok után született
meg az elsõ siker, a TIMP
Kiadó gondozásában megjelent Pamacs címû könyv,
amelynek már elkészülte is
kissé meseszerû. Az alapötletet fia egyik posztere sugallta,
s a mesét együtt írta a hároméves gyermekkel. Pamacs kalandját Kócmajom története
követte. Pamacs, Burkus,

Kócmajom, Pamutpuma,
Csaba csiga, Vazul víziló és a
többiek képi megjelenítése
egy kiváló rajzfilmes grafikus,
Péter László fantáziáját dicséri. Pamacs sikerének, az olvasók és a kiadó buzdításának
köszönhetõen idén márciustól olvasható a két kutya barátságának folytatása, a
Pamacs elszökik, amely szép
sikerrel képviselte hazánkat
tavasszal Bolognában, a nemzetközi
gyermekkönyvfesztiválon. Remélhetõleg sokaknak szerzünk örömet a
hírrel, készül a trilógia befejezõ kötete.
Mi várható még? Egyebek mellett egy új Kócmajom-történet újabb szereplõkkel, a macskarajongóknak
egy meglepetés, továbbá egy
hegedûmûvész kis tücsökrõl
szóló meseregény. Motoszkál

Gyere velem játszani !
Ahogyan az eddigiekben
szinte minden hónapban valamilyen foglalkozáson, játékon vehettek részt a gyermekek, úgy lesz ez az év többi részében is. Keresd a helyét
címmel indul könyvkeresõ játékunk, amely két részbõl áll:
májusban két alkalommal
játékos ismerkedéssel megtanulhatják a gyermekek a
könyvtári rendben való keresést. Ezen kívül az egyre

inkább hódító internet világába nyerhetnek majd betekintést az érdeklõdõk. A már
megszerzett ismereteket
júniusban egy keresési versenyen mérhetik meg, ahol
könyvek és internetes témák
keresésével kapcsolatos feladatokat kell megoldani.
Június 6-án szeretettel
várunk minden érdeklõdõt
Kassovitz László, a Pamacs
könyvek írójával való talál-

bennünk a kérdés, megelevenednek-e majd valamikor
ezek a kis hõsök? Erre azonban csak valamelyik rajzfilmstúdió adhat választ.
A Dunakeszin élõ Kassovitz László június 6-án, az olvasók napján könyvtárunk
vendége lesz, amikor is velünk
együtt szeretettel várja a gyerekeket és a meseszeretõ felnõtteket. A találkozón megvásárolhatók a megjelent
mûvek, amelyeket kérésre az
író szívesen dedikál.
Csala Zoltán

kozóra. A találkozóval kapcsolatban szintén indítunk játékot. Rajzversenyt hirdetünk, amelynek lényege, hogy
a könyvek bármelyik kedves
jelenetét lehet lerajzolni. Az
elkészített alkotásokból kiállítást rendezünk. A legszebb
munkákat díjazzuk is.
Augusztusban minden
pénteken kézmûves foglalkozást tartunk, amelyen gyöngyöt fûzünk, papírfigurákat
hajtogatunk és egyéb más
ügyes alkotásokat készítünk.
A foglakozások mellett a
szünidõ mindennapjait egyegy fejtörõvel tesszük izgalmasabbá. Szeptemberben
újabb programokkal várjuk az
érdeklõdõket.
Csala Zoltán

Könyvtári

HÍREK
Több évi tartósan magas
színvonalú munkájának elismeréséként Dunakeszi Város
Képviselõtestülete 2006. január 1-jei hatállyal munkatársi címet adományozott a
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár két dolgozójának, Dobai
Diána és Teleki Edit könyvtári asszisztensnek.
Szakmai konferencia
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár 2006. június 21-én
10 órától A könyvtárak helyzete kistérségünkben címmel
szakmai konferenciát rendez
Dunakeszi, Fót, Göd könyvtárosainak.
ETIK
AI KÓDEX
ETIKAI
Az MKE 37. Vándorgyûlésén és más szakmai fórumokon való hosszas és részletes
egyeztetés után a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és
az Informatikai és Könyvtári
Szövetség 2006. január 17-én
kibocsátotta a magyar könyvtárosság etikai kódexét. A
könyvtárosi tevékenység etikai normáit és szabályait valamennyi szakmai társszervezet elfogadta.
NYÁRI SZÜNET
A Kölcsey F
erenc Városi
Ferenc
Könyvtár (Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.)
2006. július 3-30-ig,
az 1. Sz. Fiókkönyvtár (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
július 31 – augusztus 27-ig,
a 2. Sz. Fiókkönyvtár (Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
július 31 – augusztus 27-ig
tart zárva.

KÖNYVTÁRI NAPOK 2006.
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