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6. alkalommal kerül megrendezésre az Olvasók napja,
a könyvtár névfelvételére emlékezõ rendezvény.
A nyitvatartási idõ alatt minden szolgáltatás (a fénymásolás
és nyomtatás kivételével) díjmentes.
Azoknak a  olvasóknak, akik visszahozzák a lejárt kölcsönzési
határidejû dokumentumokat, az összeg nagyságától
függetlenül  elengedjük az eddig felgyülemlett késedelmi
díjat és a kiküldött felszólítások költségét.

9.30 órakor9.30 órakor9.30 órakor9.30 órakor9.30 órakor

Koszorúzás és megemlékezés a könyvtár névadójáról Kölcsey Ferenc szobránál

10 órakor10 órakor10 órakor10 órakor10 órakor
Mátyás király rózsát nyitó ostornyeleMátyás király rózsát nyitó ostornyeleMátyás király rózsát nyitó ostornyeleMátyás király rózsát nyitó ostornyeleMátyás király rózsát nyitó ostornyele
Kóka RKóka RKóka RKóka RKóka Rozália Magyar Örökség-díjas népmûvész mûsora gyerekeknekozália Magyar Örökség-díjas népmûvész mûsora gyerekeknekozália Magyar Örökség-díjas népmûvész mûsora gyerekeknekozália Magyar Örökség-díjas népmûvész mûsora gyerekeknekozália Magyar Örökség-díjas népmûvész mûsora gyerekeknek

     11 órakor11 órakor11 órakor11 órakor11 órakor

Mátyás meseírópályázat eredményhirdetéseMátyás meseírópályázat eredményhirdetéseMátyás meseírópályázat eredményhirdetéseMátyás meseírópályázat eredményhirdetéseMátyás meseírópályázat eredményhirdetése

Június 6-án, pénteken 18 órakor

Dunakeszi Helytörténeti Szemle
az új helyismereti folyóirat bemutatása a könyvtár olvasótermében

Bevezetõt mond:Bevezetõt mond:Bevezetõt mond:Bevezetõt mond:Bevezetõt mond: Csonka Mária
Moderátorok:Moderátorok:Moderátorok:Moderátorok:Moderátorok: Csoma Attila és Lõrincz Róbert szerkesztõ
BeszélgetõpartnerekBeszélgetõpartnerekBeszélgetõpartnerekBeszélgetõpartnerekBeszélgetõpartnerek a folyóirat elsõ számának szerzõi: Legindi Tímea egyetemi
hallgató, Szakáll Lászlóné, a Révész István Helytörténeti Gyûjtemény vezetõje, Száraz
György helyismereti kutató és Zsiga Bernadett gimnáziumi tanuló

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója       Dunakeszi, 2008.

KÖNY VTÁRI  NAPOK
ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2008.ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2008.ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2008.ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2008.ÜNNEPI KÖNYVHÉT 2008.Köszöntöm olvasóinkat

az Ünnepi Könyvhéten, a
kortárs irodalom ünnepén.
Ajánlom szíves figyelmükbe
a fiatal írók, költõk új köny-
veit, mert értéket közvetíte-
nek, és bõven van mondani-
valójuk a számunkra. Ezt
megtapasztalhattuk az idén
15 éves Irodalmi Szalon
rendezvényein is, ahol az
utóbbi években a fiatal író,
költõgenereáció jeles képvi-
selõi mutatkoztak be.

A könyvhét gazdag könyv-
kínálatából könyvtárunk is
válogat majd. Azt szeretnénk,
ha idén is találnának egy jó
könyvet, amivel részt vehet-
nek õsszel az Olvasó Város
programban. A tavalyi sike-
reken felbuzdulva folytatjuk,
sõt hagyománnyá szeret-
nénk tenni ezt az olvasási
játékot. Gondoljunk bele, az
olvasás élményén, örömén
túl milyen jó érzés lehet
majd kimondani, hogy én egy
olvasó város, egy olvasni sze-
retõ közösség tagja vagyok!

Ez azért is nagyon fontos,
mert ma a figyelmünket
nagymértékben lekötik az új
információs technológiák.
Információt, tudást szerez-
ni, de mindennapi ügyeinket
is intézni ma már sokkal egy-
szerûbb az interneten ke-
resztül. Változik a világ kö-
rülöttünk, és ezzel könyvtá-
runknak is lépést kell tartani,
amit igyekszünk is meg-
tenni. Korszerû technikával,
a szakmánk által nyújtható
legújabb eszközökkel segítjük
Önöket abban, hogy a lehetõ
leggyorsabban jussanak a
szükséges információkhoz.

KÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕKÖSZÖNTÕ

Most az ünnepi könyvhéten
történelmi, és helyi hagyomá-
nyokra épülõ programokkal
várjuk vendégeinket.   A Rene-
szánsz Év keretében a neves
mesemondóval, Kóka Rozáliá-
val Mátyás király uralkodását
idézzük meg a fiatalabb kor-

osztály részvételével. A telepü-
lésünk története iránt érdeklõ-
dõ felnõtt olvasóink számára
pedig egy talán már régen várt
ajándékot nyújtunk át: a most
induló folyóiratunk, a Dunake-
szi Helytörténeti Szemle elsõ
számát.

Szeretettel várjuk Önöket
könyvheti rendezvényeinkre,
és ne feledjék el a kedvez-
mények napját, a hatodik alka-
lommal sorra kerülõ Olvasók
Napját!

Csonka Mária igazgatóCsonka Mária igazgatóCsonka Mária igazgatóCsonka Mária igazgatóCsonka Mária igazgató
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Napjainkban egyre töb-Napjainkban egyre töb-Napjainkban egyre töb-Napjainkban egyre töb-Napjainkban egyre töb-
ben választják Dunakeszit la-ben választják Dunakeszit la-ben választják Dunakeszit la-ben választják Dunakeszit la-ben választják Dunakeszit la-
kóhelyül. Mit gondol, a kiköl-kóhelyül. Mit gondol, a kiköl-kóhelyül. Mit gondol, a kiköl-kóhelyül. Mit gondol, a kiköl-kóhelyül. Mit gondol, a kiköl-
tözõket mennyiben orientál-tözõket mennyiben orientál-tözõket mennyiben orientál-tözõket mennyiben orientál-tözõket mennyiben orientál-
ja a helyi kulturális élet?ja a helyi kulturális élet?ja a helyi kulturális élet?ja a helyi kulturális élet?ja a helyi kulturális élet?

Amikor az ember lakóhe-
lyet választ, akkor elsõsorban
azt nézi meg, hogy milyen a
közlekedés, milyenek az ott la-
kók, a házak, az oktatás. Lesz-
e a gyerekeknek egy megfelelõ
szintû általános iskola, gimná-
zium, milyen a munkahelyhez
jutás. Bennem él egy olyan kép,
hogy mitõl város egy város, mi-
tõl jó egy település, és mitõl ke-
vésbé jó. Ehhez a képhez feltét-
lenül hozzátartozik, milyen kul-
turális szinten van a település,
mennyire pezsgõ, sokszínû kul-
turális kínálattal rendelkezik.

Milyennek látja városunkMilyennek látja városunkMilyennek látja városunkMilyennek látja városunkMilyennek látja városunk
egyik kulturális intézményét,egyik kulturális intézményét,egyik kulturális intézményét,egyik kulturális intézményét,egyik kulturális intézményét,
a könyvtárat?a könyvtárat?a könyvtárat?a könyvtárat?a könyvtárat?

A könyvtár városunk kul-
turális életének egyik központi
magja. Eddigi tapasztalataim
alapján én úgy láttam, hogy a
könyvtár technikailag jól fel-
szerelt, alkalmazzák a számí-
tástechnika kínálta lehetõsége-
ket.  Láttam azt is, hogy igen
komoly törekvés van arra, hogy
a mai élet kihívásaira is megta-
lálják a választ. Az igényekre
figyelve a klasszikus könyve-
ken, a szépirodalmon kívül
kiépítenek egy hangoskönyv-
tárat, ami nyilván egy olvasni
szeretõ ember számára maxi-
mum egy kiegészítés lehet. Ha
kevés az idõ, ha a kocsiban ül,
akkor is meg tud hallgatni egy
szép novellát, egy regényt. De
segítségére lehet a csökkentlátó
lakosainknak is, így õk is átél-
hetik a könyvekben rejlõ cso-
dálatos világot. A könyvtáro-
soknak kellõ szakmai hozzá-
értéssel, alázattal kell a köny-
vek mellett minden eszközt
megragadni, hogy minél több
ember hozzájusson a kulturált
szabadidõ eltöltéshez. Ezt

szolgálja video- , DVD- és CD-
gyûjteményük is.

Bizonyára tapasztalta,Bizonyára tapasztalta,Bizonyára tapasztalta,Bizonyára tapasztalta,Bizonyára tapasztalta,
hogy a könyvtárakat is elértehogy a könyvtárakat is elértehogy a könyvtárakat is elértehogy a könyvtárakat is elértehogy a könyvtárakat is elérte
az elektronizáció, a digitálisaz elektronizáció, a digitálisaz elektronizáció, a digitálisaz elektronizáció, a digitálisaz elektronizáció, a digitális
technika.technika.technika.technika.technika.

Ez is nagyon jó dolog, ez is
idevonzza az embereket, lépést
kell tartani a korral. Látom,
hogy a könyvtár biztosítja az in-
ternetezés lehetõségét. Ez fon-
tos azoknak az embereknek,
akik otthon nem rendelkeznek
internetkapcsolattal, és a mun-
kahelyükön sincs erre lehetõség.

Az interneten számos dol-
got lehet elintézni, segít kap-
csolatot teremteni közel-távol
élõk számára.  Hosszabb kül-
földi tartózkodásom alatt, ami-
kor kikerültem az itthon megte-
remtett háttérbõl, bázisommá,
fõhadiszállásommá vált a
könyvtár. Én is megtapasztal-
tam az intézmény nyújtotta elõ-
nyöket, többek között a ked-
vezményes internethasználati
lehetõségeket.

A korszerû technikaA korszerû technikaA korszerû technikaA korszerû technikaA korszerû technika
ellenére Ön köztudottan azellenére Ön köztudottan azellenére Ön köztudottan azellenére Ön köztudottan azellenére Ön köztudottan az
olvasás hagyományos for-olvasás hagyományos for-olvasás hagyományos for-olvasás hagyományos for-olvasás hagyományos for-
máját pártolja.máját pártolja.máját pártolja.máját pártolja.máját pártolja.

A mi családunkban a könyv
az mindig olyan érték volt,
amit szerettünk sajátunknak
tudni. Ezért, ha bármilyen
könyvre szükség volt, azt álta-
lában megvásároltuk. Nyilván
nem ez az egyetlen út, mert
erre nem mindenkinek van
lehetõsége. De jó tudni, hogy
elmehetünk a könyvtárba, és ott
szinte mindent meg lehet talál-
ni. A gyerekeimnek nem gyõ-
zöm eleget mondani, hogy mi-
lyen fontos az olvasás, mert
õket is elvonják a különbözõ
számítógépes játékok meg a té-
vé. Azért finoman terelgetve
õket azt látom, hogy tudok hat-
ni rájuk ezen a téren. Én nem
is tudnék úgy elaludni, hogy
nem olvastam elõtte, nálam
mindig így zárul a nap. Egyéb-
ként úgy gondolom, hogy elõbb-
utóbb mindenki eljut oda, hogy

Könyvheti beszélgetés
Dióssi Csaba alpolgármesterrel olvasásról, könyvrõl, könyvtárról

rájön az olvasás szépségére, és
használni fogja a könyvtárat.

Az elmúlt évben Ön résztAz elmúlt évben Ön résztAz elmúlt évben Ön résztAz elmúlt évben Ön résztAz elmúlt évben Ön részt
vett az Olvasó Város prog-vett az Olvasó Város prog-vett az Olvasó Város prog-vett az Olvasó Város prog-vett az Olvasó Város prog-
ramban. Egyet ért-e azzal,ramban. Egyet ért-e azzal,ramban. Egyet ért-e azzal,ramban. Egyet ért-e azzal,ramban. Egyet ért-e azzal,
hogy legyen ennek folytatá-hogy legyen ennek folytatá-hogy legyen ennek folytatá-hogy legyen ennek folytatá-hogy legyen ennek folytatá-
sa, próbáljunk minél több du-sa, próbáljunk minél több du-sa, próbáljunk minél több du-sa, próbáljunk minél több du-sa, próbáljunk minél több du-
nakeszi lakost az olvasásnakeszi lakost az olvasásnakeszi lakost az olvasásnakeszi lakost az olvasásnakeszi lakost az olvasás
pártjára állítani?pártjára állítani?pártjára állítani?pártjára állítani?pártjára állítani?

A mai világban már a jó bor-
nak is kell cégér, és minden esz-
közt igénybe kell ahhoz venni,
hogy népszerûsítsük az olvasást
is a fiatalok és felnõttek köré-
ben. Felhívjuk arra a figyelmet,
hogy mennyi lehetõséget kínál
Dunakeszi. Nagyon sok az új
beköltözõ, akik nem tudják,
hogy itt több helyen is igénybe
vehetnek könyvtári szolgáltatá-
sokat. Az Olvasó Város prog-
ram egy jó ötlet volt. Bizonyára
volt sok olyan gyerek és felnõtt,
aki ezzel a kicsit versenyszerû
formával szívesebben vette a
kezébe könyvet. A végére sike-
rült annyira megszeretni, hogy
különbözõ díjak nélkül is foly-
tatni fogja az olvasást, ezért ez
egy jó marketing lehetõség. Azt
gondolom, hogy jó ötlet volt
bekapcsolni az iskolákat, hi-
szen az iskolák átszövik az
egész várost, így rajtuk keresz-
tül szinte minden családba
eljuthatnak az információk.

Igen, legyen folytatás! Tud-
ják meg az emberek, hogy a
város nagyon színvonalas, és
nagy választékkal rendelkezõ
könyvtárat tart fent. Ez nem is
kerül kevésbe a városnak, de
ezt azért tesszük, hogy minél
több embernek tudjunk adni
valamit.

Most pl. a résztvevõknek
közösségi élményt és az olvasás
örömét az Olvasó Város
program keretében.

Csonka MáriaCsonka MáriaCsonka MáriaCsonka MáriaCsonka Mária
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Dunakeszi Helytörténeti
Szemle néven folyóiratot indít
a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár. A vállalkozás rend-
hagyó, mivel a város sajtótörté-
netében eddig nem volt olyan
újság, amely kizárólag helyis-
mereti cikkek közlésével
töltötte volna meg hasábjait. A
tervek szerint a 12 oldalas
kiadvány évi három alkalom-
mal (május, szeptember, de-
cember) jelenne meg. A meg-
jelenés költségeit Dunakeszi
Város Önkormányzat Mûvelõ-
dési és Közoktatási Bizottsága
vállalta magára.

Az elsõ számból megismer-
hetjük a régi dunakeszi népvi-
seletet, az alagi elemi népiskola
alapításának történetét, az egy-
kori Hunnia Csónakázó Egye-
sületet, a Révész István Helytör-
téneti Gyûjtemény történetét,
az 1932-ben Dunakeszin kia-
dott Jövõnk c. folyóirat sorsát,
és egy képes riport keretében
bepillantást nyerhetünk Duna-
keszi–Alag 30-as éveibe.

A Szemle a hónap végétõl
lesz elérthetõ a könyvtárban és
a város fontosabb közintézmé-
nyeiben. A lap hivatalos bemu-
tatóját június 6-án 18 órától

Jubileumi évfordulót ün-
neplünk õsszel könyvtárunk
Irodalmi Szalonjában. 15 éve
indítottuk útjára és sikeressé-
gén felbuzdulva egyik program
követte a másikat. Aztán szin-
te észrevétlenül eltelt tizenöt
év és elmondhatjuk: büszkék
vagyunk arra, hogy könyvtá-
runk egyik szép, színvonalas
hagyománya lett. Irodalmi Sza-
lonunk hangulatos színfoltja a
város kulturális életének is. Az
elmúlt évek során számtalan
híres íróval, költõvel, színmû-
vésszel és újságíróval találkoz-
hattak az érdeklõdõ dunake-
sziek, de Fótról, Gödrõl is töb-
ben bekapcsolódtak rendezvé-
nyeinkbe. Irodalmi Szalonja-
inkban rendszeresen találkoz-
hatnak egymással az irodalmá-
rok, és az irodalom iránt fogé-
kony, érdeklõ laikusok is. Itt
frissen reagálhatnak többek
között fontos kulturális ese-
ményekre, és kötetlen eszme-
csere keretében akár a nézete-
iket is ütköztethetik.

Nagy öröm számunkra,
hogy az utóbbi idõben a Rad-

tartjuk a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár Kossuth Lajos u. 6.
sz. alatti központi épületében.

Csoma AttilaCsoma AttilaCsoma AttilaCsoma AttilaCsoma Attila

15 ÉVES
AZ IRODALMI SZALON

nóti Miklós Gimnázium ma-
gyartanárainak köszönhetõen,
egyre több diák vesz részt prog-
ramjainkon, ahol lehetõségük
van személyesen találkozni és
mélyebben megismerni egy-
egy kortárs író, költõ gondola-
tait, érzéseit, véleményét a kö-
rülötte zajló világról. Mindez
számukra kiegészíti, eleveneb-
bé és színesebbé teszi a magyar-
órákon tanultakat.

Sikeresek a dedikálási lehe-
tõségek és az estek „hivatalos”
részét követõ szerény vendéglá-
tás, fogadás, ahol oldott, kötet-
len formában folytatódik to-
vább a beszélgetés a résztvevõk
és a meghívott vendégek között.
Jó érzés számunkra, hogy sze-
mélyes példánkat és sikereinket
követve, a környezõ települések
könyvtárai egyre több irodalmi
estet rendeznek.

A szalonokat kezdettõl Tar-
ján Tamás irodalomtörténész
vezeti, õ a lelke, házigazdája az
esteknek, kapaszkodókkal
szolgál a vendégek megismer-
tetéséhez, a maga elmés, sok-
szor a humort sem nélkülözõ
módján ébren tartja az érdek-
lõdést, tájékozottságával mind-
untalan meglepi az embereket,
bevon olyanokat is a beszélge-
tésbe, akiknek eszükbe sem ju-
tott volna, hogy hozzászólja-
nak. Mestere az ilyen közvetlen
érintkezéseknek a meghívott
vendég és a közönség között, az
õ érdeme, hogy magas színvo-
nalú szórakozást és komoly
tanulságokat tudnak nyújtani est-
jeink.

Helytörténeti lap
Dunakeszin

Lackfi János dedikálja mûveit

Könyvhéttõl – könyvhétig: az
elmúlt egy évben tovább foly-
tattuk a kortárs fiatal írókkal,
költõkkel való találkozást.
Vendégeink voltak: Háy János,
Karafiáth Orsolya, Garaczi
László és Lackfi János.

Rendezvényeinken a jövõ-
ben is sok szeretettel várjuk a
törzsközönség mellett az érdek-
lõdõ, irodalmat kedvelõ, kikap-
csolódni és beszélgetni vágyó
kedves közönséget. Ünne-
peljünk együtt a 15 éves jubi-
leumi Irodalmi Szalonunkban.

Tarján Tamás irodalomtör-
ténész, a szalon állandó
házigazdája
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Talán nem is emlékeznek
már kedves Olvasóink arra,
hogy tavaly nyáron június 18.
és július 6. között központi
könyvtárunkban állományelle-
nõrzés, vagyis leltározás folyt.
Ebbõl Önök csak azt vehették
észre, hogy a nyári szünet a szo-
kottnál 2 héttel korábban kez-
dõdött. Ez azonban nem jelen-
tett az itt dolgozóknak ennyivel
hosszabb idejû szabadságot,
mert kollégáimmal három hét
alatt 57500 dokumentumot
kellett leellenõriznünk. Az
akkori leltározás a központi
könyvtárban, valamint a 2. Sz.
Fiókkönyvtárban (Dunakeszi-
Alsón) elhelyezett könyvekre
terjedt ki.

A könyvtárunk életében
mérföldkõnek tekinthetõ a
2007-es leltározás, mert ez egy
hosszú, 1998 óta tartó folyamat
lezárása is. Általa a tíz éve el-
kezdõdött honosítási munka
eredményességét mérhettük le.
A honosítás során kerültek az
azonosító vonalkódok a köny-
vekbe és a könyvre vonatkozó
adatok a számítógépes adatbá-
zisba, ami csak látszólag mecha-
nikus munka, valójában komoly
szakértelmet, figyelmet és pre-
cizitást követelõ szigorúan sza-
bályozott tevékenységi sor, ami
alapfeltétele annak, hogy a to-
vábbiakban amit keresünk azt
pontosan a megfelelõ helyen
meg is találjuk.

A könyvtári állomány elle-
nõrzésének hagyományos
módja eddig a dokumentum és
a raktári katalóguscédula ösz-
szevetése volt, a tavalyi volt az
elsõ év, hogy a könyvtárunkban
használt integrált könyvtári
rendszer, a TextLib adatbázisá-
nak adataival vetettük össze
dokumentumainkat. Ez tételes
ellenõrzést jelentett, mely so-
rán a dokumentumokat könyv-
tári egységekként, azaz kö-

tetenként hasonlítottunk össze
az adatbázissal.

Természetesen a konkrét
ellenõrzõ munkát hosszú ter-
vezõ, felkészítõ folyamat elõz-
te meg. Ez alatt elkészítettük a
Leltározási szabályzatot és
ütemtervet, melyben elõírtuk
és meghatároztuk a kollégák
munkáját és beosztását. Ettõl
szerencsére nem kellett eltér-
nünk a munka folyamán. Több-
lépcsõs ellenõrzõ folyamat
után sikeresen zárhattuk le a
leltárt, ami természetesen sok
javítással és utómunkával járt
együtt (pl. törlések). A leltáro-

 A leltár folytatódik…
Állományellenõrzés a központi könyvtár-
ban és idén az 1. Sz. Fiókkönyvtárban

zási törvény szerinti megenged-
hetõ hiányhoz képest is nagyon
jól alakultak állományadata-
ink, fele mennyiségû könyvdo-
kumentum hiányzott csak a
megengedhetõ számhoz képest
a leltározás lezárásakor.

Ebben az évben folytatódik
a leltározás. Most az 1. Sz. Fi-
ókkönyvtár állományának el-
lenõrzése van soron. Már feb-
ruárban elkezdtük ezt a mun-
kát a kölcsönzési szünnapo-
kon, amit 2008. június 16-27.
között a könyvtár zárva tartása
mellett intenzíven folytatunk.
Ahhoz, hogy a folyamatok le-
zajlása után a kialakított rend
megmaradhasson az egyre in-
kább túlzsúfolt könyvtárban, új
polcelemek behelyezésére is
sor került. A könyvállványok
megmagasításával ugyan gyak-

Az év elsõ rendezvényén,
amelyet a magyar kultúra nap-
ja tiszteletére tartottunk január
22-én, G. Szabó Zoltán nép-
rajzkutató, zenész és Hála Jó-
zsef néprajzkutató volt a ven-
dégünk. A két kiváló elõadó
Bartók Béla egyik kedvenc népi
hangszerérõl, a dudáról, vala-
mint arról az ipolysági „kanász-
hangversenyrõl” tartott elõ-

A könyvtár vendégei
2007-ben

rabban kell létrát használni, de
átláthatóbbá vált az állomány.
Reméljük, idén is hasonló mó-
don zajlik majd a tervezett
munka a könyvtárunkban, ami-
hez elõre is türelmüket és meg-
értésüket kérjük.

LLLLLenkei Venkei Venkei Venkei Venkei Valériaalériaalériaalériaaléria

adást, amelyet Bartók hirdetett
meg Hont megyei népzene-
gyûjtése során. Márciusban, egy
Irodalmi Szalon keretében
Háy János író, költõ, szerkesz-
tõ járt a könyvtárban, a házi-
gazda és beszélgetõpartner Tar-
ján Tamás volt. A hónap végén
településünk várossá avatásá-
nak 30 éves évfordulójára em-
lékezve képeslap-kiállítás nyílt

a könyvtárban, Dunakeszi-
Alag képes története: 1900 –
1944 címmel. A kiállítást Szá-
raz György helytörténeti kutató
nyitotta meg.

Május 24-én író-olvasó
találkozón vendégünk volt a 80.
születésnapját ünneplõ Tóth
Imre író, költõ, a Palóc trilógia
megalkotója, akit Czine Mihály
a Nagy Palóc utódjának – ez-
redvégi Mikszáthnak nevezett.

 A júniusi könyvhéten meg-
koszorúztuk névadónk, Köl-
csey Ferenc szobrát, majd Ka-
rafiáth Orsolya költõ volt ven-
dégünk az Irodalmi Szalon-
ban. Ugyancsak a könyvhéten
látogatta meg gyermekolvasó-
inkat Bosnyák Viktória írónõ,
a Tündérboszorkány és a Klott
Gatya ne fárassz! címû könyvek
szerzõje. Az õszt Thúry Ilona
Képzelet és Valóság címû elõ-
térkiállításával kezdtük, ame-
lyet Szarka Hajnalka festõmû-
vész nyitott meg.

Az Összefogás a könyvtá-
rakért országos program kere-
tében szeptember és november
között meghirdettük az Olva-
só Város játékot, amelyhez kö-
zel ezren csatlakoztak.

 (Folytatás az 5. oldalon)
Cs. Szabó Zoltán bemutatta és meg is szólaltatta
Bartók Béla kedvenc népi hangszerét, a  dudát
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Dunakeszin a Kölcsey Fe-Dunakeszin a Kölcsey Fe-Dunakeszin a Kölcsey Fe-Dunakeszin a Kölcsey Fe-Dunakeszin a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtárbanrenc Városi Könyvtárbanrenc Városi Könyvtárbanrenc Városi Könyvtárbanrenc Városi Könyvtárban
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A több mint 80 könyvtáros
az Olvasószolgálatos Mûhely
keretében vitatta meg a szakma
aktuális kérdéseit. A vendége-
ket Bazsóné Megyes Klára, a
szervezet elnökasszonya, majd
Csonka Mária, a házigazda in-
tézmény igazgatója köszöntöt-

(Folytatás a 4. oldalról)
Természetre hangolva cí-

men, november 16-án nyílt meg
Magát Tamás fotómûvész elõ-
térkiállítása. A megnyitóbeszé-
det Mészáros István fényké-
pész mondta. November 20-án
a Városi Pedagógus Napok ke-
retében Csonka Mária, könyv-
tárunk igazgatója elõadást tar-
tott az érdeklõdõ pedagógusok-
nak Dunakeszi város intézmé-
nyeinek helytörténeti kiadvá-
nyairól. Két nappal késõbb Ga-
raczi László író, költõ, mûfor-
dító volt Tarján Tamás és az
Irodalmi Szalon vendége. Az
évzáró programja a december
8-án megrendezett Városi Vers-
mondó Verseny döntõje volt.

Csoma AttilaCsoma AttilaCsoma AttilaCsoma AttilaCsoma Attila

te. Fülöp Attiláné, a rendez-
vény moderátora elsõként a
Dokumentumok visszakérése,
felszólítás, peresítés címû té-
mát javasolta megbeszélésre.
Kalóné Bircsák Erzsébet  a
Pest Megyei Könyvtárban már
jól bevált gyakorlatot ismertet-
te, különös tekintettel a pere-
sítés menetére. Erre azért van
szükség,  mert mindenütt van-
nak késedelmes olvasók, akik
hónapokon keresztül nem
hozzák vissza a kikölcsönzött

Az olvasók szolgálatában
Könyvtárosok szakmai tanácskozása
Dunakeszin

dokumentumokat. A szakmai
nap másik témája az elektroni-
kus szolgáltatások, ill. ügyinté-
zés volt. Állam az interneten
címmel Lõrincz Róbert duna-
keszi könyvtáros tartott elõa-
dást, melyben felvázolta, hogy
a jövõben várhatóan egyre töb-
ben intézik ügyeiket az inter-
neten keresztül (pl. útlevél,
személyi okmányok, gépjármû
ügyintézés, adóbevallás stb.) s
erre a könyvtárosoknak is fel
kell készülni.

Sok könyvtárlátogató önál-
lóan internetezik, de többen
még csak a kezdõ lépéseknél
tartanak, és szívesen vesznek
részt internetes könyvtári tan-
folyamokon. A tanfolyamok
tapasztalatait nagykátai, érdi és
gödöllõi kollégák ismertették.
Szó esett a könyvtárak inter-
nethasználati szabályzatairól,
és valószínû, hogy az itt szerzett
információk, ötletek alapján,
több helyen módosulnak, kie-
gészülnek majd ezek a sza-
bályzatok.

A fentiekbõl kiderül, hogy
a szakmai napon sok megbe-
szélnivaló volt. Az elhangzott
elõadások gondolatébresztõk
voltak és jó volt megismerni
más könyvtárak gyakorlatát, a
kollégák lelkesedését.

Cs. M.Cs. M.Cs. M.Cs. M.Cs. M.

HÍREK
a feldolgozás

házatájáról
Minden évben megvizsgál-

juk állományunkat és aszerint
gyarapítunk vagy apasztunk,
hogy milyen állományrészek vál-
tak használhatatlanná valami-
lyen okból. Ez lehet elhaszná-
lódás, elavulás, elkallódás stb.

Olvasóink folyamatosan
jelzik, mire lenne szükségük
tanulmányaikhoz, munkájuk-
hoz vagy csupán kikapcsoló-
dáshoz. Ezeknek az igények-
nek az elsõbbsége mellett szak-
mai szempontok alapján tör-
ténik a szerzeményezés. Ha pl.
egy állományrészbõl valami-
lyen okból nagyobb mennyisé-
gû dokumentumot vonunk ki,
pótolnunk kell korszerûbb vagy
akár pótolt mûvek beszerzésé-
vel. Figyeljük a könyvpiacot, s
megpróbáljuk beszerezni a
színvonalasabb mûveket. Min-
den évben átgondoljuk, hogy mi
legyen a kiemelt feladat: évekig
a kézikönyvtári állományt fris-
sítettük, tavaly a gyermek és if-
júsági mûveket vásároltuk kie-
meltebben, idén a felnõtt szép-
irodalomra és a hangosköny-
vekre koncentrálunk jobban.

Kellemes idõtöltést és jó ol-
vasást kívánunk minden ked-
ves olvasónknak!

LLLLLenkei Venkei Venkei Venkei Venkei Valériaalériaalériaalériaaléria

80 éves a település
elsõ könyvtára

A fennállassanak 80. évfor-
dulójat idén ünneplõ 1. Sz.
Fiókkönyvtár az õszi Dunake-
szi Mûveszeti Napok kereté-
ben kamarahangversennyel
emlékezik meg a jeles évfordu-
lóról. A reneszánsz évre való
tekintettel különös figyelem-
mel fordulunk a régi zene felé.
Ennek a kornak egy ifjú Duna-
keszin elõ mestere, Szászvárosi
Sándor és a Custus Viola Con-
sort együttes kalauzul majd
minket a korszak életörömöt
sugárzó zenei világába.

Csonka Mária és Thúry Ilona
az õszi elõtérkiállítás megnyitóján
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A könyvtár és az internet
egyre inkább összeolvad, egyik
kiegészíti a másik lehetõségeit
vagy felhasználja sajátosságait.
Az éjjel-nappal elérhetõ online
katalógusok létén már nem is
csodálkozunk, a majd minden
könyvtárban kedvezményesen
biztosított számítógépes szol-
gáltatás is természetesnek szá-
mít. Újdonság legfeljebb az,
hogy a könyvtárak között is sok
biztosít Wi-Fi hozzáférést is a
hálózatához. Így már be sem
kell menni az épületbe és mé-
gis ott lehetünk.  Ha egy könyv-
tár katalógusában keresgélünk
pár perc múlva már egy másik
szerverrõl a keresett doku-
mentum szövegét tölthetjük le.
Más irányból pedig: egy téma
után kutatva a világhálón
könnyen elõfordulhat, hogy a
dunakeszi könyvtár katalógu-
sánál kötünk ki a  legfontosabb
forrásmunkák elõjegyzése ér-
dekében. Lázár Ervin ma már
talán úgy írná meg a meséjét a
Négyszögletû Kerek Erdõrõl,
hogy Nagy Zoárd a vitás kérdés
eldöntésére nem azt tanácsolja,
hogy nézzenek utána a Termé-
szettudományi kislexikonban,
hanem hogy írják csak be a kér-
dést a Google keresõjébe. Az
internet szédületes fejlõdésé-
nek láttán egyesek már meg-
kongatták a könyvtárak felett a
vészharangot. Feleslegesen, hi-
szen mindaz, ami a technika
segítségével ezen az új csator-
nán megjelenik, gyökereit te-
kintve egy-egy gyûjteményhez
(pl. könyvtárhoz) és az azokat
feldolgozó, feltáró informati-
kusokhoz köthetõ.

Nem telt még úgy el egy év,
hogy ne tudtunk volna beszá-
molni valami helyi újdonság-
ról, fejlesztésrõl a könyvtár in-
formatikai rendszerében. Most
sincs ez másképpen, legfeljebb
már nem tekinthetõ szenzáci-
ósnak, inkább a mindennapi
szolgáltatások szintjén kötele-

zõnek egy-egy újabb fejlesztés
megvalósítása. A tavaly meg-
hirdetett eMagyarország 2.0
pályázaton eredményesen sze-
repeltünk, így az olvasóterem
számítógépei közül ismét le
tudtunk cserélni egyet, továb-
bi kettõnél pedig a régi moni-
torokat váltottuk fel korsze-
rûbb LCD panelekre. Ezt a
programot a Gazdasági Mi-
nisztérium támogatásával való-
sítottuk meg.

A látogatóknak már eddig
is több nyomtató állt rendelke-
zésükre, így színes vagy fekete-
fehér formátumban is nyomtat-
hattak dokumentumokat. A
nehézkesebben kezelhetõ és
már lassúnak számító tintasu-
garas nyomtató helyett most
gyors, felhasználóbarát szol-
gáltatásokat kínáló hálózati
színes lézernyomtatót állítot-
tunk üzembe.

A fogyatékkal élõ felhasz-
nálóink számítógép-használa-
tát minden esetben igyekez-
tünk megkönnyíteni. Idén terv-

A DVD, ami az emberek
otthonába vitte a digitális hang
és a minõségi videó élményét
1997-ben jelent meg. A leját-
szókészülékek, majd a lemezek
ára rohamosan csökkent, így
hamarosan bekövetkezett a
nagy váltás, ma már a VHS-fel-
vételek teljesen kiszorultak az
érdeklõdésbõl. A könyvtár mé-
diatára is ehhez igazította a
gyarapítási politikáját. Két-há-
rom éve már csak kivételes
esetben vásárolunk VHS-for-
mátumú felvételt. A videoka-
zettákat folyamatosan cserél-
jük le a jobb s nem utolsósor-
ban kisebb helyet foglaló DVD-
lemezekre. A jelenleg 900 da-
rabos állomány kialakításánál
mindig meghatározó szempont
volt a kölcsönzõi igényekhez

való alkalmazkodás, de termé-
szetesen a filmtörténet ebben
formátumban megjelenõ
klasszikus alkotásait is folya-
matosan beszereztük. Sokszor
elhangzik olyan kérés, amely a
kereskedelmi egységekben ol-
csón kapható filmekre vonat-
kozik. Sajnos ezeknek nem
minden esetben lehet eleget
tenni, mert a filmforgalmazás
sajátosságai miatt az ún. lakos-
sági és a kölcsönzõi (könyvtári)
forgalmazás külön csatorná-
kon, más-más feltételek szerint
történik. A DVD-k éves for-
galma meghaladja az 1400 köl-
csönzést. Külön elõny ennél a
formátumnál, hogy a lemezek
általában sok plusz informá-
ciót is tartalmaznak pl. ripor-
tokat, kommentárokat, filmog-

A KÖNYVTÁRAK ÖRÖK
RENESZÁNSZA

szerûbben folytatjuk ezt a mun-
kát és elsõsorban a vakok és
látássérültek számára biztosí-
tunk kényelmi funkciókat. Az
1. és a 3. sorszámú számítógé-
peken a számukra fejlesztett
programok is elérhetõk. Hasz-
nálható a Hirmondó böngészõ
alkalmazás, amely a megláto-
gatott weboldalakat automati-
kusan felolvassa, valamint
igénybe vehetõ a Dramatizált
elektronikus könyvszerkesztõ
és konvertáló program, ami tet-
szõleges szövegbõl készít hang-
játékszerû menthetõ és másol-
ható hangdokumentumot. Te-
lepítettük az ebbõl a szempont-
ból is kiemelkedõ tulajdonság-
gal rendelkezõ Opera webbön-
gészõt. Terveink között szere-
pel a TextLib akadálymentesí-
tett (vakok és gyengénlátók ré-
szére átalakított megjelenésû)
webszerverének megvásárlása
és a hangoskönyvek katalógu-
sának hangoskönyv formában
való megjelentetése is.

Preysing FrigyesPreysing FrigyesPreysing FrigyesPreysing FrigyesPreysing Frigyes

A DVD ALKONYA

ráfiát az alkotókról. A nyelvi
és feliratozási lehetõségek sok-
félesége pedig a nyelvta-
nulóknak nyújt nagy segítséget.

Most azonban újabb váltás
közeledik, a nagyfelbontású
televíziózáshoz (HDTV) lé-
nyegesen nagyobb tárolókapa-
citású adathordozó szükséges.

A mûszaki megoldás már évek
óta készen állt a bevezetésre,
de a nagy forgalmazók eddig
nem tudtak egyezségre jutni a
különbözõ technikai megoldá-
sok használatában. A küzde-
lembõl idén februárban végül
az un. Blu-ray, kék lézer tech-
nológia került ki abszolút gyõz-
tesként. A méretre a CD-vel,
DVD-vel teljesen azonos le-
mezen rögzíthetõ adatmennyi-
ség kb. ötszöröse a DVD-nek,
negyvenszerese a CD-nek. Jó
hír, hogy az új lejátszók vissza-
felé kompatibilisek maradnak
a korábbi DVD-vel. Sajnos ez
a másik irányban már nem igaz.
DVD-lejátszón nem lehet majd
Blu-ray lemezt lejátszani, ami-
nek igazi elõnyeit amúgy is
csak a valódi HDTV felbontá-
sú (1080p jelû) megjelenítõn
tudjuk majd élvezni. A könyv-
tár várhatóan még ebben az év-
ben megkezdi ennek az új adat-
hordozónak a gyarapítását. Úgy
hiszem, nem kell különösebb
jóstehetség ahhoz, hogy felté-
telezzem: a még nagyobb él-
ményt nyújtó digitális eszkö-
zök megjelenésére már nem
kell újabb tíz évet várnunk.

Preysing FrigyesPreysing FrigyesPreysing FrigyesPreysing FrigyesPreysing Frigyes
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Idén ünnepeljük könyvtá-
runkban, a Városi Versmondó
Verseny 20. jubileumi évfordu-
lóját. A XXI. században is fela-
datunknak tekintjük a tradí-
ciók, a kultúra ápolását, fenn-
tartását és segítését. A Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár mun-
katársai 20 évvel ezelõtt hagyo-
mányteremtõ céllal hozták
létre a Városi Versmondó Ver-
senyt helyi általános iskolások
részére. Azóta is ápoljuk ezt a
hagyományt.

Miért fontosak a versek? A
versek szeretetének vissza-
csempészése az emberek hét-
köznapjaiba, az aktív emléke-
zés, a magyar költészet ápolása,
a tehetséges gyermekek felfe-
dezése többek között a célunk
ezzel a versennyel. Azt szeret-
nénk, hogy a vers minél több
emberhez eljusson és adjon ne-
kik valami szépet, jót, kelleme-
set, elgondolkodtatót a rohanó
világunkban. Már gyermek-
korban ki kell alakítani, hogy
életünk során örömöt találjunk
a szép versekben, hogy érzése-
inket, gondolatainkat kifejez-
hessük a versek által akár al-
kotóként, akár olvasóként,
akár elõadóként. Az irodalom,
ezen belül a versek is olyan eti-
kai tartást, mércét, olyan erköl-
csi értéket közvetítenek, ame-
lyeket életünk végéig bármikor
elõvehetünk. A vers megfogal-
mazott gondolat, észrevétel. A
költõk ezeket olyan finomság-
gal, tömörséggel tudják megfo-
galmazni, ahogyan senki más.
Ha találunk egy verset, amely
a mi gondolatainkat, problé-
máinkat írja le gyönyörû kép-
pel, apró finomságokkal, érde-
kes érzés kerít hatalmába ben-
nünket. Olyan, mintha meg-
osztottuk volna mással is ön-
magunkat, s ez jó. Szükség van
arra, hogy néha csendet tudjunk

teremteni magunk körül, a lel-
künk ezt is igényli és ezért hálás
lesz. Ahhoz, hogy kiegyensú-
lyozott életet élhessünk szük-
séges a testtel és a szellemmel
való törõdés mellett a lélekre
is odafigyelni. Többek között
a vers is rendet tud tenni lel-
künkben, és errõl nem szabad-
na felnõttként sem megfeled-
keznünk. Néha vegyenek elõ
egy-egy verseskötetet…!

Ebben az évben méltó-
képpen szeretnénk megünne-
pelni a verseny 20 éves jubile-
umát. Ünnepi, rendkívüli prog-
rammal készülünk. Felkutat-
juk, meghívjuk a régi verseny-
zõket, zsûritagokat, akik között
olyan neves mûvészek is vol-
tak, mint pl. Bánffy György.
Ezen a rendezvényen szeret-
nénk megköszönni azoknak a
pedagógusoknak, felkészítõ ta-
nároknak is a munkáját, együtt-
mûködését, akik hosszú éveken
keresztül partnereink voltak
ebben a hagyományteremtõ és
hagyományápoló munkában.

A váci könyvtár és azA váci könyvtár és azA váci könyvtár és azA váci könyvtár és azA váci könyvtár és az
ipolysági könyvtár szervezé-ipolysági könyvtár szervezé-ipolysági könyvtár szervezé-ipolysági könyvtár szervezé-ipolysági könyvtár szervezé-
sében idén májusban újabbsében idén májusban újabbsében idén májusban újabbsében idén májusban újabbsében idén májusban újabb
helyismereti tanulmányútrahelyismereti tanulmányútrahelyismereti tanulmányútrahelyismereti tanulmányútrahelyismereti tanulmányútra
került sor a Felvidéken.került sor a Felvidéken.került sor a Felvidéken.került sor a Felvidéken.került sor a Felvidéken.

Pest megyébõl Vác, Buda-
keszi, Dunakeszi, Nagymaros
és Érd könyvtárai képviseltet-
ték magukat. Az ipolysági
könyvtárban Solmosi Márta
igazgatónõ fogadott bennünket.
Az idén 60 éves könyvtár tör-
ténetét egy kiállításon tekint-
hettük meg. A tablókat végig-
nézve nyilvánvaló volt, hogy
ebben a könyvtárban mindig
pezsgõ kulturális élet folyt.

 Innen az I. Géza király által
alapított, méreteiben is lenyû-
gözõ garamszentbenedeki
apátsághoz utaztunk, ahova az
alapításkor Benedek-rendi
szerzetesek kerültek. Ma a Don
Bosco szaléziai szerzetesrend
tagjai élnek itt Andrej Atya ve-
zetésével.  Selmecbányán meg-
néztük a Bányászati Múzeum
kiállítását, amely átfogó képet
adott az Árpád-kortól mûködõ
bányaipari tevékenységrõl.
Európában elõször itt mûkö-
dött Bányászati Akadémia. A
városban tett sétánk során fel-
kerestük Petõfi Sándor egykori
evangélikus iskoláját, ponto-
sabban a mai romos épületet.
Majd kiadós gyaloglás után
megérkeztünk a 727 m magas
selmeci kálváriához, ahonnan
a borús idõ ellenére is gyönyör-
ködhettünk a szemközti hegy-

Helyismereti tanul-
mányút a Felvidéken

oldalra épült városban. Az elsõ
nap végén Palást községben a
polgármester úr vacsoravendé-
gei voltunk, és kényelmes  szál-
lásunk volt az Ivánka kastély-
ban. Az 1700 lakosú községben
több amatõr kulturális csoport
mûködik. Szarka Katalin
könyvtáros megmutatta a gaz-
dag helyismereti gyûjteményt
és a Palásthy Pál püspök által
emelt templomot.

A könyvtárban sajnos kevés
új könyv van, évente kb. 8.000
Ft-ért vásárolhatnak. Öröm-
mel fogadnának fõleg gyerme-
keknek szóló mûveket. Máso-

dik nap a szentantali kastély-
múzeumot tekinthettük meg,
amelynek külön érdekessége,
hogy az év adatainak megfele-
lõen 365 ablaka, 52 szobája, 12
kéménye, 7 bejárati boltíve és
4 kapuja van. Továbbutazva
Korponán a Tarisznya-várat, a
plébániatemplomot, Bozók ha-
tárában pedig a romos állapotá-
ban is impozáns várat fényké-
pezhettük. Egeg faluban a pol-
gármester mutatta meg a kora
gótikus templomot, majd Ipoly-
ságon a Honti Múzeum fel-
keresése után indultunk haza.

 Pest megyei városi könyvtá-
rak és a közép-szlovákiai
könyvtárak szakmai együttmû-
ködése 15 évre tekint vissza,  en-
nek része volt mostani utunk is.

Csonka MáriaCsonka MáriaCsonka MáriaCsonka MáriaCsonka Mária

„A vers az, amit mondani kell…”
(Kányádi Sándor)

20 éves a Városi
Versmondó Verseny

Ezúttal is szeretnénk felhív-
ni figyelmüket azoknak a fiata-
loknak, akik részt vettek és he-
lyezést értek el a 20 év alatt ren-
dezett Városi Versmondó Ver-
senyeken, hogy jelentkezzenek
a könyvtárban, személyesen, te-
lefonon vagy e-mailben. Kér-
jük azokat a pedagógusokat, ba-
rátokat, ismerõsöket, akik tud-
nak a versenyzõkrõl, segítse-
nek bennünket felkutatá-
sukban, hogy minél több volt
versenyzõt meghívhassunk, és
együtt ünnepelhessünk ezen a
szép, jubileumi évfordulón.

Németh KláraNémeth KláraNémeth KláraNémeth KláraNémeth Klára
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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

2008 a reneszánsz éve, en-
nek keretében az Olvasók
Napján, június 3-án könyvtá-
runk vendége lesz Kóka Rozá-
lia, országos hírû elõadómû-
vész, honlapja szerint: énekes
és mesemondó, de író, folkloris-
ta, népmûvész és pedagógus is.
Mesekönyvek összeállítója és
szerzõje. A Magyar Örökség
díjas népmûvész Mátyás ki-Mátyás ki-Mátyás ki-Mátyás ki-Mátyás ki-
rály rózsát nyitó ostornyelerály rózsát nyitó ostornyelerály rózsát nyitó ostornyelerály rózsát nyitó ostornyelerály rózsát nyitó ostornyele
címû mûsorát adja elõ.

Kóka Rozália gyakorló elõ-
adómûvész, ismeri a hallgató-
ság igényeit, és a közmûvelt-
ségben élõ Mátyás-folklórt úgy
tudta csokorba kötni, hogy a
legszebb darabok mind benne
legyenek, ráadásul fordulatos
stílusban, az õrá jellemzõ elõ-
adási módban.

1943-ban a Vajdaságban szü-
letett. Édesapja bukovinai szé-
kely származású, innen ered
érdeklõdése a népcsoport tör-
ténete, népmûvészete, élete
iránt. Tizenkilenc éves korától
a mai napig gyûjti a meséket és
népdalokat. 1971-ben megala-
kította az Érdi Bukovinai Szé-
kely Népdalkört. 1973-ban in-
dult elõadómûvészi pályája.
Gyûjtéseibõl elõadóesteket,
mesemûsorokat szerkesztett,
amelyekkel bejárta a magyarok
lakta vidékeket.

„Eddigi életem során me-
séltem óvodákban, iskolákban,
könyvtárakban, mûvelõdési
házakban, aranyozott színház-
termek deszkáin, szénapajták-
ban, bûzös kocsmákban, temp-
lomokban, laktanyákban, bör-
tönben, elmegyógyintézetben,
erdei tisztásokon, autóbuszo-
kon, vonatokon, még vásárban
is. Meséltem vidám és boldog
embereknek, árváknak és el-
hagyottaknak, nyomorult, meg-
alázott vendégmunkásoknak,
árvíztõl, háborútól elûzöttek-
nek, idegen országba szakad-
taknak, kicsiknek és nagyok-
nak. A mesék mindenkinek

adtak valamit. Örömöt, vigaszt,
reményt, szabadságot. Mint
valami lelki hamuban sült po-
gácsák segítettek élni, segítet-
tek a nehézségeket legyõzni, ki-
nek-kinek élethelyzete szerint.
Segítettek nekem is. Boldog
vagyok, hogy megajándékoz-
hatom velük az embereket.”

1989-ben jelent meg elsõ
könyve, a bukovinai székely,
gyimesi és moldvai népi szerel-
mes történeteket tartalmazó
Egy asszon két vétkecskéje cí-
mû kötet. Azóta számos nyom-
tatott és hangzó dokumentum
került kiadásra munkáiból.
Tevékenysége elismeréséül
több rangos kitüntetést kapott.

„Egy gyerek, ha néhány me-
sekönyvet elolvas, tudni fogja,

NyáriNyáriNyáriNyáriNyári
gyerekprogramokgyerekprogramokgyerekprogramokgyerekprogramokgyerekprogramok

Augusztusban mindenAugusztusban mindenAugusztusban mindenAugusztusban mindenAugusztusban minden
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kézmûves foglalkozáson ve-kézmûves foglalkozáson ve-kézmûves foglalkozáson ve-kézmûves foglalkozáson ve-kézmûves foglalkozáson ve-
hetnek részt az érdeklõdõhetnek részt az érdeklõdõhetnek részt az érdeklõdõhetnek részt az érdeklõdõhetnek részt az érdeklõdõ
gyerekek a Kölcsey Ferencgyerekek a Kölcsey Ferencgyerekek a Kölcsey Ferencgyerekek a Kölcsey Ferencgyerekek a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár gyermek-Városi Könyvtár gyermek-Városi Könyvtár gyermek-Városi Könyvtár gyermek-Városi Könyvtár gyermek-
részlegben.részlegben.részlegben.részlegben.részlegben.

A Harry Potter története-
ket szeretõ, olvasó gyerekek
próbára tehetik ismereteiket
kedvenc könyvükrõl. Akik sze-
retnék megtudni mennyire tájé-
kozottak Roxfort és környéke,
valamint a szélesebb varázsló-
világ rejtelmeiben, június két
utolsó péntekjén (20-án és 27-
én), majd augusztusban min-
den pénteken megtehetik.
Tudásukat teszt-lapokon bizo-
nyíthatják, a legügyesebbek pe-
dig ajándékot is kapnak.

A gyermekrészlegbenA gyermekrészlegbenA gyermekrészlegbenA gyermekrészlegbenA gyermekrészlegben
fotóalbumot szeretnék készí-fotóalbumot szeretnék készí-fotóalbumot szeretnék készí-fotóalbumot szeretnék készí-fotóalbumot szeretnék készí-
teni a gyerekek segítségével.teni a gyerekek segítségével.teni a gyerekek segítségével.teni a gyerekek segítségével.teni a gyerekek segítségével.
Kérem a gyerekeket és szülei-
ket, hogy a nyár végén, szep-
tember 15-ig hozzanak egy-egy
képet a gyerekek nyári élmé-
nyeirõl készült felvételekbõl. A
képeket albumba rendezzük,
amit bármikor lapozgathatunk,
nézegethetünk a gyermekrész-
legben. A fotók lehetnek 9x13
vagy 10x15-ös méretûek.

A reneszánsz év, valamint
Mátyás király trónra lépésének
550. évfordulója alkalmából
könyvtárunk Mátyás meseíró
pályázatot hirdetett általános
iskolásoknak.

Az igazságos, furfangos,
okos Mátyás király életérõl,
tetteirõl meséket, legendákat
õrzött meg a történelem. Róla
mindig szeretettel beszélnek az
emberek, akár jutalmazott,
akár büntetett vagy megleckéz-
tetett valakit. Mindenrõl saját
szemével akart meggyõzõdni,
ezért gyakran álruhában járta
az országot. A tetteirõl szóló
mesék, történetek sok évszáza-
don át formálódtak, és vették
fel mai alakjukat.

A feladat az volt, hogy az
általunk megadott témákból
válogatva egy új mesét szõjenek
a gyerekek. A mese legyen
illusztrált és kapjon könyv
alakot, borítólappal, cím- és
hátoldallal.

Az elkészült meséknek

„A mesék mindenkinek adnak
valamit”

hova tartozik, megismeri a szo-
kásokat, az erkölcsi tilalmakat.
Mindennek megvannak ugya-
nis a törvényei. Ha ezeket át-
hágják, akkor szörnyû nagy ba-
jok támadnak. A mesékben ez
mind-mind benne van, és a
gyermek a mesék révén jut hoz-
zá ezekhez a nagyon fontos, az
életre felkészítõ ismeretekhez
és tapasztalatokhoz. A mese
felvértez és bátorít: ne hagyd
magad, tudd, hogy ki vagy, mi
a célod, és arra buzdít, hogy
harcolj érte!”

Kóka Rozália tanácsai nem
csak a gyerekeknek szólnak, azt
hiszem, mi felnõttek is megszí-
velhetjük azokat.

Csernus ZoltánnéCsernus ZoltánnéCsernus ZoltánnéCsernus ZoltánnéCsernus Zoltánné
gyermekkönyvtáros

MESEÍRÓ PÁLYÁZAT

május 15-ig kellett beérkez-
niük a könyvtárba. A legszebb
alkotásokat könyvekkel jutal-
mazzuk. A díjátadásra az Ol-
vasók Napján Kóka Rozália
mûsora után kerül sor könyv-
tárunkban.

Nyári szünet
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a 2. Sz. Fiókkönyvtára 2. Sz. Fiókkönyvtára 2. Sz. Fiókkönyvtára 2. Sz. Fiókkönyvtára 2. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
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