KÖNYVTÁRI NAPOK
A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója

Dunakeszi, 2007.

KÖSZÖNTÕ
„Az idõ változik, s mi is változunk benne.” (latin közmondás)
Könyvtárunk a tudáshoz
vezetõ út helyi kapujaként szervezi szolgáltatásait. Igyekszünk
biztosítani az élethosszig tartó
tanulás, az önálló döntéshozatal és a kulturális fejlõdés alapvetõ feltételeit. Legkorszerûbb
szolgáltatásaink révén elmondhatjuk, hogy aki belép a
könyvtárba egy könyvtári rendszerbe lép be. Lehetõségeink a
használói igények kiszolgálásában megközelítik az Európai
Unió könyvtárait. A munka világában egyre inkább elterjed
az elektronikus adatszolgáltatás. Ezért egyik fontos feladatunk az elektronikus információs szolgáltatások fejlesztése,
és segítségnyújtás ezek igénybevételéhez. Egyik ilyen szolgáltatásunk – a NAVA Pont –
beindítására éppen most, az
Ünnepi Könyvhéten kerül sor.
Lehetõség nyílik filmek, filmhíradók és tévémûsorok közötti keresésre.
Természetesen odafigyelünk településünk ünnepeire és
hétköznapjaira is. Az idén harminc éves város tiszteletére képeslap kiállítást rendeztünk. A
Könyvhéten pedig azokat a fiatalokat köszöntjük, akik egyidõsek a várossal, harminc évesen talán éppen életük megalapozásával foglalkoznak. Köszöntjük a harminc éves könyvtári tagsággal rendelkezõ olvasóinkat is, akiknek remélhetõleg segítségükre voltunk e
hosszú idõ alatt.
Szeretettel várunk mindenkit
könyvheti rendezvényeinkre.
Csonka Mária igazgató

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2007.
Június 8-án, pénteken 10-18 óráig
(az 1. Sz. Fiókkönyvtárban 13-18 óráig)

OL
VASÓK NAPJA
OLV
a könyvtár névfelvételére emlékezõ rendezvény
A nyitvatartási idõ alatt minden szolgáltatás díjmentes
Elengedjük a késedelmes olvasók tartozását
15 órakor
Író-olvasó találkozó Bosnyák V
iktóriával
Viktóriával
a Tündérboszorkány
és a Klott Gatya ne fárassz!
címû könyvek szerzõjével
Szeretettel várjuk a 10-14 éves olvasókat és szüleiket

Június 9-én szombaton 10 órától könyvheti programok
a könyvtár udvarában

Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.

10 órától
Koszorúzás Kölcsey F
erenc szobránál
Ferenc
Köszöntõt mond: Bocsák Istvánné önkormányzati képviselõ
Örkény István: Egyperces novellák a F
arkas F
erenc Mûvészeti
Farkas
Ferenc
Iskola Színjátszó Stúdiójának elõadásában
A könyvtár 30 éves és a 30 éves könyvtári tagsággal rendelkezõ
olvasóinak köszöntése

ON
11 órától IRODALMI SZAL
SZALON
Vendégünk: Karafiáth Orsolya költõ
amás irodalomtörténész
Házigazda: Tarján T
Tamás
Dedikálás
10 órától folyamatosan
könyvheti könyveket árusít a Nevenincs Könyvesbolt
kézmûves foglalkozások gyerekeknek
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30 éve város
Dunakeszi
Dunakeszi idén ünnepli várossá avatásának harmincadik
évfordulóját. Anno, 1977. április 1-jén Siklós, Bonyhád, és
Marcali helységekkel lett
együtt város településünk. Az
akkor mintegy 24500 lelket
számláló kisváros az évtizedek
alatt jelentõs változásokon
ment keresztül és egyre városiasabb képet mutat. Öröklött
gyermekbetegségei közül többet már maga mögött tudhat: a
csatornázottság szinte száz szá-

zalékos, útjaink java része is
szilárd burkolatú. Remélhetõleg a még jelen lévõ bajok orvoslására már nem is kell további harminc év.
Könyvtárunk is sokat változott az elmúlt harminc évben. 1973 óta mûködik jelenlegi helyén, bár akkor még jóval
kisebb területen folytatta tevékenységét. A várossá válás évében csatlakozott hozzá a József
Attila Mûvelõdési Központban
lévõ Magyarság könyvtára,

amely azóta 1. Sz. Fiókkönyvtár néven üzemel. Néhány évvel
késõbb, 1981-ben Dunakeszialsón megnyílt a 2. Sz. Fiókkönyvtár is. A Kölcsey utcai

épületet 1986-ban kibõvítették,
átalakították, ekkor nyerte el
mostani jellegét.
Az évforduló alkalmából a
városi képviselõ-testület ünnepi ülést tartott április 14-én a
Radnóti Miklós Gimnáziumban. Az eseményre meghívták
mindazokat, akik az elmúlt
harminc évben szerepet vállaltak a város vezetésében.
Könyvtárunk áprilisban
képeslap-kiállítással emlékezett a jeles eseményre, továbbá
a júniusi könyvhéten a várossal
egyidõs, 30 éves olvasóinkat
fogjuk köszönteni.
Csoma Attila

Dunakeszi–Alag
képeslapokon
Helytörténeti kiállítás

Alagi életkép az 1910-es években
Dunakeszi várossá avatásának 30. évfordulójának tiszteletére a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár képeslap-kiállítást
rendezett Dunakeszi-Alag képes története 1900–1944 címmel. A kiállításon 93 darab,
eredeti képes-levelezõlap került bemutatásra, amelyekrõl
egyrészt városunk jól ismert
részletei köszöntek vissza, de
voltak olyan képek is, amelyeket már a legöregebb lakosok sem láthattak.
Az esemény megnyitójára –
nagyszámú érdeklõdéstõl
övezve – 2007. március 29-én
került sor. Az önkormányzat
részérõl Erdész Zoltán alpolgármester mondott ünnepi köszöntõt, rövid összefoglalást téve a város mögött álló három

A megnyitó után rendhagyó
helytörténeti óra vette kezdetét, amelyen Szakáll Lászlóné,
a Révész István Helytörténeti
Gyûjtemény vezetõje, Hála József néprajzkutató és Száraz
György mesélt a száz évvel ezelõtti Dunakeszi és Alag életérõl.
A megnyitón ötletként felmerült a kiállítási anyag albumban történõ megjelentetése is, kiegészülve a más gyûjtõk

által birtokolt képeslapokkal.
Egy ilyen munkának a kiadása
komoly anyagi befektetést igényel, amelyhez a könyvtárnak
mindenképpen külsõ segítségre van szüksége.
Addig is, ameddig ez a feltétel megvalósul, olvasóink
tizenkét képeslap másolatát
postai forgalomra is alkalmas
levelezõlapként megvásárolhatják könyvtárunkban.
Csoma Attila

A kiállítás megnyitója
évtizedrõl. A megnyitóbeszédet Száraz György helytörténeti kutató tartotta, amelyben
áttekintette a képeslapkiadás
történetét, majd a kiállítási
anyagból egy-egy lapot kiemelve megemlékezett az általuk
megjelenített korról.

A rendhagyó helytörténeti óra vendégei

Könyvtári Napok 2007.
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AZ IRODALMI SZALON VENDÉGEI
Ünnepi Könyvhéttõl Ünnepi Könyvhétig
A könyvtárunkban mûködõ Irodalmi Szalon 2008-ban
lesz 15 éves. Számos, jelentõs
kortárs írót, költõt, színmûvészt ismerhettek meg azon
kedves vendégeink, akik rendszeresen vagy csak alkalmanként látogatták meg az évek során rendezvényeinket.
A szalont azzal a szándékkal hoztuk létre annak idején,
hogy lehetõséget teremtsünk a
Dunakeszin illetve a környezõ
településeken élõk számára,
hogy személyesen találkozhassanak a kortárs magyar irodalom jeles képviselõivel, és mûveik mellett kicsit mélyebben
megismerjék az alkotók gondolatait, vágyait, érzéseit, terveit, vagyis magát az embert.
A programok által a könyvtár munkatársainak is szorosabbá, barátivá válik a kapcsolata mindazokkal, akik rendezvényeinket rendszeresen látogatják, és nem utolsó az a szempont sem, hogy jó hírünket viszik ismerõseik, barátaik körébe. Több forrásból értesülhetnek az érdeklõdõk rendezvényeinkrõl.
Köszönet Tarján Tamás irodalomtörténésznek, aki a kezdetektõl az Irodalmi Szalon
házigazdája és személyiségével, mértéktartásával, felkészültségével, korrektségével
színvonalassá teszi ezeket az
esteket.
Az elmúlt egy év Irodalmi
Szalonjainak vendégei voltak:
LÁZÁR Ervin író (Aki sajnos
nemrég eltávozott az élõk sorából, de mûveivel velünk
marad.)
VATHY Zsuzsa író
KUKORELLY Endre költõ,
író
HÁY János író, költõ, szerkesztõ, drámaíró
KARAFIÁTH Orsolya költõ
(Vele június 9-én, szombaton
11 órakor találkozhatnak rendkívüli Irodalmi Szalonunkban.)

Háy János és Tarján Tamás

Fotó: Csala Zoltán

Áprilisban, a XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál záró rendezvényén –
aminek szintén Tarján Tamás
volt a házigazdája – a születésnapjukat ünneplõ írók, költõk
közösen azt hangsúlyozták,
hogy az írók feladata, hogy mûveikkel párbeszédet indítsanak
el és a humánumot szolgálják.
A mi Irodalmi Szalonunk is
ennek a gondolatnak a szellemében mûködik már közel
másfél évtizede.
Köszönet a képviselõtestületnek, hogy Irodalmi Szalonjaink megrendezéséhez biztosítják az anyagi forrásokat.
Továbbra is sok szeretettel
várjuk Önöket!
Németh Klára
az Irodalmi Szalon szervezõje

A rendkívüli Irodalmi Szalon vendége

Karafiáth Orsolya
Karafiáth Orsolya az új írónemzedék egyik jeles és sokoldalú képviselõje. Az ELTE bölcsészkarán tanult könyvtár –
észt – irodalom szakon.
2005-ig a Ludwig Múzeumban könyvtáros és az irodalmi rendezvények szervezõje volt. Jelenleg újságíróként
dolgozik. Kritikái, recenziói,
tárcái és interjúi rendszeresen
olvashatók több lapban. Az
Elektrik BUGI Kommandó
együttesben énekel és dalszövegeket is ír. László Péter kisjátékfilmjéhez, amit a 2006-os
Magyar Filmszemlén Oldalbordák címmel mutattak be, õ
írta a forgatókönyvet.
Szintén 2006-ban a Tallini
Magyar Intézet szervezésében
nagy sikerrel mutatkozott be
Észtországban. Verseit észt
nyelven ismerhették meg
különbözõ költõi esteken.
Díjai:
2002 – Az Év Nõje díj
2003 – NKA alkotói ösztöndíj
2004 – A Zuger Kulturstiftung
berlini alkotói ösztöndíja
2005 – A Magyar Köztársaság

Arany Érdemkereszt (irodalmi
munkásságáért)
Megjelent kötetei:
1999 – Lotte Lenya titkos éneke
(versek)
2004 – Café X (versek)
A szerelem költõnõjének
tartják, de a próza sem áll távol
tõle. Karafiáth Orsolyának
sokféle arca van. A rangos
irodalmi folyóiratok mellett
nõi magazinokban is olvashatók írásai. Sok pályatársával
ellentétben álnevet nem használ, fontos számára az, hogy az
ember önmagát adja és ez neki
mindig sikerül.
„A versírást nagyon szeretem, de ettõl még szeretek
szervezni, énekelni, újságot írni
is, mindegyiket imádom, és
örülök, hogy ennyifélét csinálhatok.” Több nagy terve pihen,
a sok elfoglaltság miatt. Jelenleg egy szerzõi nagylemezen
dolgozik, több ismert zenekarral közösen.
Április végén részt vett az
I. Szentendrei Költõversenyen,
és a közönség szavazata alapján
elnyerte „Szentendre város

Karafiáth Orsolya
költõje 2007.” címet és az ezzel
járó nyári egyhetes ösztöndíjat.
Remélem, ezzel a kis ismertetõvel felkeltettem érdeklõdésüket Orsolya iránt, aki
sokszínûségével és extravaganciájával Önökre is nagy hatással lesz. Szeretettel várunk
minden érdeklõdõt – különösen a középiskolásokat, fõiskolásokat, egyetemistákat, egyszóval a fiatalokat – június 9én, szombaton 11 órakor a
rendkívüli Irodalmi Szalonunkba.
Németh Klára
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SZAKMAI KAPCSOLATAINK
Látogatás Pakson és az Õrségben
2006. szeptember 25-én
könyvtárunk kollektívája Paksra utazott, hogy megismerkedjünk a Pákolitz István Városi
Könyvtár szakmai munkájával
és az ott dolgozó könyvtárosokkal. Hasonló nagyságrendû
könyvtárainkban sok közös nevezõt találtunk. A könyvtár egy
zsinagógából átalakított épületben található. Kívül-belül rendezett, esztétikus környezetet
biztosít. Berendezésében a régi
típusú polcok, könyvtári bútorok mellett a korszerû berendezések is megtalálhatók. Az
állomány fele egy közeli raktárban található. Sajnos a paksi
könyvtár is helyhiánnyal küzd,
nem csak az állomány elhelyezésében, hanem a könyvtári
munkahelyek tekintetében is.
Mindkét helyen a Textlib
integrált könyvtári rendszert
használjuk, és a számítógépes
munkafolyamatok során újabb
és újabb megválaszolandó kérdések merülnek fel. A paksiak
Nagy Imre rendszergazda jóvoltából más könyvtárak számára is hasznosítható számítástechnikai megoldásokkal
büszkélkedhetnek a legapróbb
ötletektõl a fejlesztés területéig. Fõ célunk ezeknek a
kérdéseknek a megbeszélése
volt. Különösképpen érdekelt

bennünket a számítógépes
állományellenõrzés menete, a
szerzeményezési modul használata. Kollégáink elsõsorban
azokkal a paksi kollégákkal
beszélgettek, akik hasonló
munkakörben dolgoznak. Igaz
az ottani munkaszervezet másképp mûködik, mint a miénk.
A munkakörök tekintetében
nincs specializálódás, mindenki minden munkaterületen
dolgozik. Nyitottak voltunk az
új, ill. praktikus megoldásokra,
ugyanakkor igyekeztünk mi is
átadni a nálunk már jól bevált
módszereket. Sok jó ötletet
hoztunk el, egyiket már meg is
valósítottuk. Városunkat ábrázoló régi képeslapokból reprodukciót készítettünk és ezeket
használjuk meghívóként
rendezvényeinkre. Ez a megoldás nagyon elnyerte az olvasóink tetszését. A paksi kollégák
vendégszeretetére jellemzõ,
hogy még a város nevezetességeit is megmutatták nekünk.
Reméljük, hogy mihamarabb
viszonozhatjuk kedvességüket,
és vendégül láthatjuk õket Dunakeszin.
2007. április 25-26-án
Észak-Pest megye városi
könyvtárigazgatóival két napos
tapasztalatcserén vettem részt
a váci Katona Lajos Városi

A paksi Szentlélek templomnál

Könyvtár szervezésében. A
szlovákiai magyar könyvtáros
kollégákkal együtt elõször a
gyõri Kisfaludy Károly Megyei
Könyvtár szakmai munkájával
ismerkedtünk meg, különös tekintettel a helyismereti tevékenységükre. Majd a néhány
éve felújított, alapterületében
többszörösére növekedett
szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárat néztük
meg, tapasztalatokat szereztünk a mai modern multifunk-

cionális nyilvános könyvtár
mûködésérõl. Körmenden a
feldolgozó és módszertanos
kolléga mutatta meg, hogyan
végzik a kistérségi könyvtári ellátást 36 településen. Szakmai
utunk során lehetõség volt a városok nevezetességeivel, illetve
az Õrség gyönyörû tájaival is
ismerkedni. A Vadása-tó partján tett esti sétánk során pedig
lehetõség nyílt személyes beszélgetésekre, ötlet-börzére. A
jövõben reményeink szerint
könyvtárunk is bekapcsolódik
majd a szlovák-magyar határmenti kapcsolatok ápolásába.
Csonka Mária
(A szerzõ felvételei)

Õrségi táj

Vendégeink
2006-ban
Januárban, a magyar kultúra napja alkalmából Irodalmi
Szalonunkban vendégül láttuk
Temesi Ferenc írót. Az est házigazdája és a beszélgetõpartner ezúttal is Tarján Tamás volt.
A költészet napja kapcsán,
áprilisban, „Tûzben fészkeltem” címmel adott zenés irodalmi estet Babják Annamária
színmûvésznõ, Semes-Bogya
Eszter, valamint Vincze József
költõ. Az eseménnyel párhuzamosan, elõtér-kiállítás keretében megnyitottuk Vincze József „Kõ kövön tûzzel vassal”
címû kiállítását is.

Május 5-én egy csíkszeredai
író, nevesül Búzás László
könyvbemutatójára került sor
könyvtárunkban. Az eseményen közremûködött Ferencz
Imre újságíró, Tófalusi Zoltán
rádiós szerkesztõ és Antal Imre
elõadómûvész.
A júniusi Könyvhéten bemutattuk könyvtárunk új kiadványát, amely az Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez
címet kapva a Lapok Dunakeszi múltjából c. sorozatban jelent meg, Lenkei Valéria munkatársunk összeállításában.
Ugyancsak bemutatásra került
a Könyvtári Napok c. CDROM, amely Preysing Frigyes
kollégánk munkája.
(Folytatás az 5. oldalon)

Könyvtári Napok 2007.
(Folytatás a 4. oldalról)
A két kiadványt Mándli
Gyula, a Honismereti Szövetség elnöke méltatta. Ugyancsak
a könyvhéten vendégünk volt
egy író-olvasó találkozó keretében Kassovitz László és az
Irodalmi Szalonban Tarján Tamás beszélgetõpartnereként
Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa
írók. Szintén a könyvhéten ünnepeltük a József Attila Mûvelõdési Központban a 80 éves
Hespné Házos Mária születésnapját. Azóta már Mária néni
és Lázár Ervin sincs közöttünk.
Õsszel új elõadássorozattal
vártuk olvasóinkat, amelyen
Baráth István az asztrológia
rejtelmeibe vezette be az érdeklõdõket. Októberben az 1956os forradalom és szabadságharc 50 éves jubileumát ünnepelve bemutattunk Nemes
Gyula rendezõ Dunakeszi
1956 címû dokumentumfilmjét, valamint a témában megszületett könyvet, amelyet Csoma Attila szerkesztett.

Búzás László dedikál
November elején, a Városi
pedagógiai napok keretében
vendégünk volt Bartos Éva, a
Könyvtári Intézet igazgatója,
aki a biblioterápiáról tartott
elõadást a város pedagógus közönségének. Ugyanebben a hónapban megnyitottuk Iván
Margit „Beszélõ természet” címû Elõtér-kiállítását, és az Irodalmi Szalon és Tarján Tamás
irodalomtörténész vendége
volt Kukorelly Endre író, költõ. Az év végén a Városi Versmondó Verseny döntõje és karácsonyi kézmûves foglalkozás
zárta az év programsorozatát.
Csoma Attila
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Kérje IT tanácsadója
segítségét!
A könyvtárak évezredek
óta jelentõs információvagyonnal rendelkeznek. Az idõ elõrehaladtával komoly információs
szakértelem és infrastruktúra
halmozódott fel bennük. Az
elmúlt évtized elektronikai
robbanása azonban a könyvtárakat is elérte, ezért információközvetítõ vezetõ szerepük
megtartása érdekében bizonyos fokú szemléletváltásra
kényszerülnek.
Az internet bibliotékákban
való megjelenésével a könyvtári
információszolgáltatás kilépett
önmaga zárt állományából.
Olyan virtuális dokumentumokat kell integrálnia és szolgáltatnia saját rendszerén keresztül, melyek fizikai valójukban nem találhatóak meg a
polcokon. Ezen felül a könyvtáraknak lehetõséget kell biztosítaniuk a világhálón elérhetõ szolgáltatások igénybevételére is. E szolgáltatások használata közben – a könyvtárhasználók körében – felmerülõ
problémák kezelése a tájékoztató könyvtárosok új szerepkörét kívánja meg. A hagyományos tájékoztató munka mellett, bizonyos „internetes tudással” is rendelkezniük kell,
az internetes szolgáltatásokkal
kapcsolatos információátadás
pedig szintén a feladatkörükbe
kell hogy tartozzon. Ezen ismeretek elsajátítására szervezte
meg a 4C Központ az információs társadalmi tanácsadó
(ITT) képzést. A Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium
szakmai vezetése alatt mûködõ
tanfolyam elindításának célja
az volt, hogy az információs
társadalmi területen mûködõ
szakemberek olyan speciális
tanácsadói szakoktatásban részesüljenek, amelyet mindennapi tevékenységük során hasznosítani tudnak.
A tanfolyamon elsajátított
ismeretanyag jelentõs segítsé-

get nyújt könyvtárunkban az internetes szolgáltatásokkal kapcsolatban egyre gyakrabban felmerülõ olvasói kérések és kérdések megválaszolásához. Ezeken belül is kiemelten fontos
terület a digitálisan elérhetõ
közszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések tisztázása. Kevesen tudják, hogy a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu) keresztül számos ügy
online intézésére nyílik lehetõség. Néhány ezek közül: építési engedély kérelem, gépjármûvel kapcsolatos ügyek, tár-

sasági és jövedelemadó bevallás, munkanélküli járadékok intézése, útlevéllel kapcsolatos
ügyintézés, születési és házassági bizonyítvány kérvényezése,
lakcímváltozás bejelentése,
egészségüggyel összefüggõ
szolgáltatások (pl. kórházi bejelentkezések). Továbbá a legtöbb pénzintézet biztosítja már
az interneten keresztül történõ
banki ügyintézés (pl. átutalások) lehetõségét is.
E szolgáltatásokkal kapcsolatos felvilágosítás kiemelt
helyen szerepel az információs
társadalmi tanácsadó végzettséggel rendelkezõ könyvtáros
feladatai között.
Lõrincz Róbert

NAVA PONT A
KÖNYVTÁRBAN
Ez év tavaszán tovább bõvült a könyvtár számítógépes
szolgáltatásaimak köre. Most
már az audiovizuális dokumentumok (filmek, filmhíradók és tévémûsorok) közötti
keresésre is lehetõség nyílik.
A NAVA – teljes nevén
Nemzeti Audiovizuális Archívum – a magyar nemzeti mûsorszolgáltatói kötelespéldány
archívum, amely jellegénél
fogva audiovizuális tartalmakat gyûjt. Gyûjtõkörébe tartoznak az országos földfelszíni
terjesztésû televíziók és rádiók
magyar gyártású vagy magyar
vonatkozású mûsorai. A
NAVA ezenkívül befogad helyi
mûsorszolgáltatói vagy bármilyen egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási
vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség
részeinek megõrzését.
A NAVA olyan az elektronikus mûsorok számára, mint
az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok
vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek szá-

mára. Az archívum 2006. január 1-jén kezdte meg munkáját.
A NAVA különlegessége,
hogy gyûjteményéhez online
hozzáférést biztosít a törvény
szabta kereteken belül. Archívumának adatbázisa szabadon
kereshetõ, a benne található
mûsorok teljes terjedelmükben
pedig az úgynevezett NAVApontokon (amelyek könyvtárakban, iskolákban stb. elérhetõ terminálokat jelent) tekinthetõk meg. Ezek közé tartozik
a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár is. A szolgáltatást a
számítógép-használat általános
szabályainak alapján az 1. sz.
(eMagyarország Pont) számítógépen lehet igénybe venni.
A NAVA archívumában az
M1, az M2, a Duna Tv, az RTL
Klub és a TV2 2006. január 1tõl adásba került magyar gyártású vagy magyar vonatkozású
mûsorait találja meg a látogató.
Az MNFA archívumában további 100 magyar filmet nézhet meg 1941-1981-bõl, illetve
filmhíradókat 1931 és 1943
közötti idõszakból.
Preysing Frigyes
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TÓTH IMRE
a palócok nyelvész írója
Szeretettel köszöntjük 80.
születésnapja alkalmából Tóth
Imre írót, aki több évtizede él
városunkban és aki a palócok
hiteles ismerõje és kutatója. A
dunakesziek joggal lehetnek
büszkék rá, munkásságára, emberségére, amelyet a magyar
kulturális és tudományos életben kifejtett. Amennyiben idejük engedi, nézzék meg tárlókiállításunkat a könyvtár elõterében június 10-ig! A
kiállítás anyagát a könyvtár,
illetve a saját tulajdonában lévõ
dokumentumok alapján állítottam össze. Eredeti iskolai
bizonyítványok, oklevelek, kitüntetések, születésnapi köszöntõk, cikkek, könyvek stb.
láthatók, aminek megtekintését különösen pedagógusok,
osztályok, diákcsoportok figyelmébe ajánlom.
Május 24-én este 18 órakor
író-olvasó találkozó keretében
ünnepeltük meg a könyvtárban
Tóth Imre 80. születésnapját.
Nem fõállású kutatóként,
hanem tanárként a munkája
mellett hosszú évekig tanulmányozta, gyûjtötte szûkebb hazája, Bernecebaráti és környéke
szavait, köznyelvi fordulatait.
Talán az utolsó perc volt, amikor a rohamosan pusztuló tájszóanyag még rögzíthetõ volt
és ezt õ szótárrá rendezte. Az
Ipoly menti palóc tájszótár
1987-ben jelent meg. Imre bácsi azonban továbbra is folytatta a munkát és dolgozni kezdett
a kiegészítõ adattáron. Itt meg
kell említeni Faludi Pál nyugalmazott fõorvos nevét, akitõl
sok segítséget kapott.

Áprilisra, a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválra
idõzítette a Nap Kiadó – híven
ahhoz az értékmegõrzõ szellemiséghez, amely a kiadó munkásságát jellemzi – Tóth Imre:
Palóc tájszótár c. szakkönyvének javított és bõvített kiadásának megjelentetését azzal
a nemes céllal, hogy viszonylag
a teljes palóc nyelvi örökség
megmaradjon az utókornak.
Befejezésül a szerzõ ajánlását szeretném a figyelmükbe
ajánlani.
„Palóc népem, magyar
nemzetem egyszerû fiaként
mély tiszteletemet és hálás köszönetemet fejezem ki a Nap
Kiadó nemzetünket szolgáló,
áldozatos vállalkozásáért.
Tisztelettel kérem, fogadják
szeretettel és lapozgassák a magyar megmaradást szolgáló
szerény munkámat.”
Tóth Imre
a palócok nyelvész írója
Jó egészséget és további
alkotókedvet kívánunk! Isten
éltesse Imre bácsi!
Németh Klára

Tippeljünk
és készitsünk kézmûves dolgokat!
Röviden így foglalhatnám
össze a gyermekkönyvtárban
az elmúlt félév eseményeit. No,
persze ne legyünk ennyire szûkszavúak, mert igenis az eddig
megszokottakhoz hasonlóan
szintén nyüzsgõ gyermekkönyvtár voltunk és persze maradunk is. A kézmûves foglalkozások már-már hagyománynak számítanak egy-egy nagyobb ünnep közeledtével.
Nem volt ez másként 2007
elsõ félévében sem. Farsang havában, februárban jelmezötleteket kaphattak olvasóim, és a
bátrabbak még saját egyedi farsangi álarcot is gyárthattak maguknak. Március utolsó napján
a lányok készíthették el húsvéti
ajándékaikat lovagjaiknak.
Volt itt minden. Tojásfestés, tojástartó készítés, gyöngytárgy
fûzés és nagyon jó hangulat.

És mi sem hiányozhat egy
jó kis fogalakozásról, mint egy
totó. Olvasóim lassan már követelik rajtam, hogy minden jeles ünnepre készítsek totót.
Nem tudom, hogy miben rejlik
a varázsa. Talán az ajándékkönyv ösztönzi õket. Olvasóim
„kísértésére” készült el farsangi, március 15-ei és húsvéti totó. A kérdések még a felnõttek
szerint is nehézre sikeredtek,
éppen ezért itt kérek elnézést
minden kis olvasómtól, akik
emiatt nem teljesítettek jól, de
mindenképpen dicséretet érdemel minden játékos, aki rész
vett a versenyen. A nyerteseknek pedig ezúton is gratulálok.
A jó hagyományokat pedig
nem szabad abbahagyni, éppen
ezért a jövõben is sok-sok játék és barkácsolás lesz.
Csala Zoltán

Alapítványi hírek
A Könyvtárért Alapítvány
nevében ezúton mondunk köszönetet azoknak a támogatóinknak, akik az elmúlt évben
88.398 Ft összegben adójuk
1%-át átutalták nekünk.
Az alapítványi keretünkbõl
2006-ban 407.224 Ft összegben könyvtári polcokat vásároltunk, amelyek a gyermek és

a felnõtt kölcsönzõ térbe kerültek, és így sikerült áttekinthetõbbé tenni a könyvek elhelyezését.
Folyószámlánkon jelenleg
144.300 Ft van. Alapítványunk
továbbiakban is szívesen fogadja olvasók támogatását a
könyvtári munka korszerûsítésére.
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Állományellenõrzés a könyvtárban

Leltár miatt zárva
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban már több mint 90
ezer könyvtári dokumentum
(könyv, kézirat, CD, videó,
DVD és még számtalan egyéb
típus) áll a látogatók rendelkezésére. Ezek nagyobb része kölcsönözhetõ, kisebbik része pedig csak helyben használható.
A felsorolt dokumentumokat
több helyen õrizzük. A legtöbb
a Kossuth Lajos utcai épületben van, de ezen kívül a fiókkönyvtárakban és a raktárakban is jelentõs állomány található.
Ezt a sok egységet évente
3-4 ezer olvasó használja, a kikölcsönzött vagy helyben használt kötetszám meghaladja a
százezer darabot. A gyûjtemény
tervszerû gyarapítása és feltárása mellett a könyvtárban dolgozók egyik legfontosabb feladata ennek a sok könyvnek és
egyéb dokumentumnak a rendben tartása, hogy mindig mindegyik a helyén legyen, s ha
nincs ott, akkor tudjunk arról,
hogy mikor kerülhet vissza. Ebben a munkában ma már igen
nagy segítséget jelent a számítógépes nyilvántartás. A gondos
munka mellett idõnként – ez a
mi esetünkben 8-10 évet jelent
– állományellenõrzést, népszerû nevén leltározást kell tartani, aminek pontos rendjét és
módját jogszabályok írják elõ.
Ez a munka biztosítja, hogy a
nyilvántartásokkal összevessük
a meglévõ állományt és kiderítsük, hogy mi hiányzik és
miért. Az évek során óhatatlanul rongálódnak, esetenként
elkallódnak, elvesznek egyes
könyvek. Erre derül fény az
állományellenõrzés során,
amire idén és a következõ nyáron kerül majd sor.
Ebben az évben a központi
könyvtár és raktárainak állományellenõrzését végezzük el.
A következõ évben pedig az 1.
Sz. Fiókkönyvtárban folytatjuk

a munkát, amit legutóbb 199697-ben végeztünk el. Az akkorihoz képest most jóval gyorsabban tudunk majd haladni,
hiszen most már minden egyes
könyvtári dokumentumot a
számítógépes rendszerben tartunk nyilván. Azért a nyári zárva tartás sem lesz már olyan
hosszú, mint korábban volt.
A központi könyvtár 2007.
június 16-án, szombaton lesz
utoljára nyitva, majd legközelebb július 30-án kereshetik fel.
Az 1. Sz. Fiókkönyvtárban
2007. július 30 – augusztus
24-ig tart a nyári szünet. A szünetre mindenki a maximális
számú könyvet kölcsönözheti
ki. Ez alól csak a Médiatár
állománya lesz kivétel.
Természetesen a beiratkozott olvasók minden újabb adminisztráció nélkül igénybe vehetik mindkét könyvtár szolgáltatásait. Így talán minimális
lesz az a kellemetlenség amit a
leltározás és nyári szabadságolás okoz. Amihez azért kérjük
kedves olvasóink megértõ türelmét is!
Preysing Frigyes

NYÁRI
SZÜNET
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár (Dunakeszi, Kossuth
Lajos u. 6.)
2007. június 18 – július 29-ig,
az 1. Sz. Fiókkönyvtár (Dunakeszi, Állomás sétány 17.)
július 30 – augusztus 24-ig,
a 2. Sz. Fiókkönyvtár (Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
július 30 – augusztus 24-ig
tart zárva.

Könyvtári

HÍREK
Emlékezetes
születésnap
„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,
S minden elérhetõ,
Ha van benned bátorság,
Remény, s szeretni erõ…”
(Goethe)
Dunakeszi várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából szeretettel várjuk az
idén 30. születésnapjukat ünneplõ olvasóinkat június 9-én,
szombaton az ünnepi könyvheti rendezvényünkre. Ez alkalomból emléklapot vehetnek át
meghívottaink. Irodalmi szalonunk vendége e korosztály
körében méltán népszerû
költõnõ, Karafiáth Orsolya
lesz. A hagyományokhoz híven
a program házigazdájaként
Tarján Tamást köszönthetjük.
Szeretettel várjuk az érdeklõdõket!

Törzsolvasók
köszöntése
Június 9-én, szombaton az
ünnepi könyvhét és Dunakeszi
várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából várjuk
azokat az olvasóinkat is, akik
legalább 30 éve tagjai könyvtárunknak. Természetesen a
könyvtári tagságot érvényesnek
tekintjük attól függetlenül,
hogy a központi vagy valamelyik fiókkönyvtárban történt
annak regisztrálása. Ez alkalomból a város régi életét bemutató képeslapsorozatot kapnak, ezzel is megbecsülésünket
és tiszteletünket szeretnénk kifejezni törzsolvasóinknak.

NKA pályázat
A Nemzeti Kulturális
Alapprogram 399.000 Ft-ot
szavazott meg kötészeti pályázatunk támogatására. Így az önrésszel együtt 570.000 Ft-ot
költhetünk a könyvpiacon jelenleg nem található könyvek
védelmére, illetve a megrongálódott, elhasználódott kötetek
újraköttetésére.

Közkincs pályázat
Kistérségünk könyvtáraival
tovább építjük a szakmai kapcsolatokat. Közös pályázatot
nyújtottunk be az OKM által
kiírt Közkincs II. pályázatra,
Dunakeszi–Fót–Göd kistérség
városi könyvtáraiban könyvtári
honlapokkal történõ kistérségi
szolgáltató rendszer megvalósítására.

MKE választás
A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Közkönyvtári Egyletének idei tisztújító közgyûlésén a következõ 4 éves ciklusra az egylet titkáráva ismét
Csonka Mária könyvtárigazgatót választották meg.

Hespné hagyatéka
Márciusban intézményünk
átvette a tavaly elhunyt Hespné
Házos Mária hagyatékának egy
részét. A könyvtárban megõrzött anyag Mária néni verseit,
levelezését és az általa vezetett
Nyugdíjas Pedagógus Klub néhány írásos emlékét tartalmazza.
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A Gyermekrészleg vendége:

Gatyát az iskolából vagy békét
kötnek, kiderül a könyvbõl.

BOSNYÁK VIKTÓRIA
Az írónõ 1966-ban született Budapesten. Az ELTE angol-német szakán szerzett diplomát. Angol és német nyelvet
tanít, ifjúsági regényeket fordít.
Az õ tolmácsolásában jelent
meg többek között Sharon Steward: Anasztázia illetve Meg
Cabot: Mia karácsonya, A neveletlen hercegnõ naplója 4 és
½ címû mûve és még számtalan
közkedvelt regény.
Az írónõ azonban nemcsak
fordítóként dolgozik, hanem ifjúsági regényeket is ír. Mûveiben igyekszik egy nagyon kellemes hangvételû elbeszélésformát megteremteni, amelyben a kis olvasók nem éreznek
tanító, oktató hangvételt. Mégis
a könyvek fõ sugallata, hogy
visszavezessék a könyvolvasáshoz a gyermekeket.

A Tündérboszorkány az elsõ kiskamaszoknak szóló ifjúsági regénye. A könyvbõl megtudhatjuk, hogy miért nem
olvasnak a gyermekek. Ki ne
sejtené, hogy a boszorkányok
keze van a dologban. De hogy
hogyan gyõzik le a betûundort
terjesztõ banyák hatalmát a
történet szereplõi? Kiderül, ha
elolvasod a regényt!
A történet folytatása a Klott
Gatya ne fárassz! 2005-ben jelent meg. Klott Gatya szõrös
szívû tesitanár a Békés utcai
iskolában. Örülhetsz, ha személyesen még nem volt hozzá szerencséd, vagyis inkább szerencsétlenséged. Bezzeg szegény
ötödik dések! Nekik szeptembertõl éppen Klott tanár úr az
osztályfõnökük? Hogy az osztály végképp kiutálja-e Klott

KED
VES KÖNYVMOL
Y!
KEDVES
KÖNYVMOLY!

Bosnyák Viktória
levele a gyerekeknek

Szeretettel üdvözöllek, hiszen én is ehhez az „állatfajhoz”
tartozom. Hogy én miféle
könyvmoly vagyok? Egy olyan
furcsa fajta, aki felnõtt korában
is ragaszkodik a gyerekkönyvekhez. Persze szabadidõmben
olvasok felnõtteknek szólókat
is, de a munkám, a gondolataim és a szívem a Neked való
könyvekhez láncolnak. De ez
a lánc nem valami rabságot jelentõ csúfság, hanem magam
választotta, szépséges, csillogó,
csodálatos ékszer, amitõl
eszem ágában sincs megválni.
Hogyan is telnek könyvmoly napjaim? Nos, három fontos dolgom van: olvasok, fordítok vagy írok. Ládaszámra
kapom az angolul, németül
vagy olaszul megjelent gyerekkönyveket, amiket elolvasok, és
tanácsot adok a Könyvmolyképzõnek, hogy érdemes-e
megjelentetni valamelyiket
magyarul. Igazán élvezetes foglalatosság. Mit szólnál, ha Neked is fizetnének, amiért elol-

vasod a Tüskevárat, az Egri
csillagokat? Jó lenne, igaz?
Ha nem olvasok, mások
könyveit fordítom magyarra.
Ezt is nagyon szeretem csinálni. Olyan, mint egy keresztrejtvény, vagy egy puzzle. Beleélhetem magam egy másik író
gondolataiba, miközben nem
feledkezem meg az olvasóról
sem. Néha ugyanis egy kicsit át
kell alakítani egy-egy részletet
ahhoz, hogy a magyar gyerekek
is megértsék. Ez hatalmas felelõsség, hiszen én sem örülnék, ha a könyveimet valaki
csak úgy kényére-kedvére átírogatná. Ezért sokszor meg is beszélem ezeket a problémákat
az íróval. A harmadik és legkedvesebb elfoglaltságom az
írás. Megírtam az elmúlt négy
évben öt könyvet, amibõl három már meg is jelent, sõt, az
elsõ, a Tündérboszorkány el is
fogyott.

Bosnyák Viktória
2007. június 8-án hozzánk
is ellátogat az írónõ, aki már
több mint 100 író–olvasó találkozón részt vett. Ha szerettek nevetni, ha utáltok unatkozni, akkor gyertek el!
Csala Zoltán

Boldog vagyok, hogy a
Nagy Könyvben annyi szavazatot kapott, hogy feljutottam a
868. helyre. Ha Te is szavaztál
rá, azt ehelyütt nagyon szépen
köszönöm. Persze mondhatja
bárki, hogy a 868. hely nem túl
jó, de én bizony büszke vagyok
rá. Olyan íróóriások mûvei
vannak a listán mögöttem, akik
egészen biztosan jobbak nálam. De egyetlen dolog biztos:
azok a gyerekek, akik a Tündérboszit olvasták, bizony szeretik, amit írok. Talán már
megszerették a Klott Gatya ne
fárassz! címût is, ami egy borzalmas tanárról szól. Esetleg a
Sirály a király? címû, amibõl
könnyedén megtanulhatod az

Add ide az ötleted!
Kedves kis olvasóim, szeretném, ha minél jobban éreznétek magatokat a Gyermekrészlegben. Várom ötleteiteket
a kölcsönzõ pultnál elhelyezett
ötletládába. Írjátok meg nekem, hogy melyek azok a programok, amelyeken szívesen
részt vennétek! Természetesen
olyan dolgokra gondoljatok,
amelyek itt a könyvtáron belül
megoldhatók.
Nyári élményem!
Ezúttal nem fogalmazást
kell készítenetek ilyen címmel.
Készíts fotót a nyaralásodon és
meséld el élményeidet!
A nyár végén közösen megbeszélünk egy délutáni idõpontot, ahol egymásnak mesélhettek kirándulásotokról. A
fényképeket egy fotóalbumba
rendezzük, amit bármikor
megnézhettek majd a Gyermekrészlegben.

LY-os szavak legjavát. Remélem, ezt a könyvemet megismerik és megszeretik a magyartanárok is, s akkor nem kell listákat bemagolnotok.
Azt kérem hát Tõled, kedves Könyvmoly: ha szereted
eddig megjelent három könyvem valamelyikét, olvass bele
a tavasszal boltokba kerülõ új
regényembe is, melynek fõszereplõje Analfa, az olvasásellenes gonosz fõboszi, vagy kóstolj
bele a fánkba. Hogy milyen
fánkba? Abba, amelyik a fánk
fánkon terem. A könyv címe:
Amikor kivirágzott a fánk fánk.
Garantálom, tele van eszement
badarságokkal, ezért óvatosan
vedd kézbe. Az sem árt, ha arra
az idõre gyagyagyereknek képzeled magad!
Jó olvasást kívánok Neked!
Bosnyák Viktória
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