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KÖSZÖNTÕ
Egy olyan nehéz időszakban köszöntöm olvasóinkat,
amit gazdasági válságnak nevezünk. Sajnálatos, hogy ezek
a megszorításokkal teli idők
éppen a ma emberét érték el,
azaz bennünket. Mi vagyunk,
akiknek ezt meg kell érteni, és
nehezebb körülmények között
kell élni. De mi vagyunk azok
is, akik számbavéve a lehetőségeket ötletekkel, kreativitással
elviselhetőbbé tehetjük a nehéz
éveket.
Könyvtárunk egyszerre
kulturális közintézmény és
kulturális szolgáltató hely is.
Nem mindegy, hogy a hozzánk
betérők milyen benyomásokkal mennek ki. Ezért készen
állunk rá, hogy küldetésünk
szerint szolgáltatásainkat a
valós igényekhez alakítsuk.
Készen állunk olyan szolgáltatások kialakítására, amelyek
helytől, időtől függetlenül
biztosítják az azonos szintű
könyvtári ellátást valamennyi
olvasói csoport számára. Készen állunk rá, hogy növeljük a
dokumentumokhoz és az információkhoz való egyenlő esélyű
hozzáférést. Készen állunk rá,
hogy elektronikus világunkban
is hangsúlyozzuk a kezünkbe
vehető és lapozgatható könyv
szerepét és jelentőségét.
A könyv ünnepe ugyanolyan
fontos számunkra mint eddig,
mert ma is kell a jó könyv, és
szükségünk van rá, hogy „megmerüljünk benne”. Szükségünk
van rá, hogy érzelmi szálakat
szövögethessünk a szereplőkkel, együtt fedezhessük fel a
világot. Szükségünk van rá,
hogy tájékozottak legyünk,
tudásunkat gyarapíthassuk.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Június 5-én, pénteken 14 órakor a gyermekrészlegben
RANDI A KÖNYVTÁRBAN
Iró-olvasó találkozó Sohonyai Edit íróval

Június 9-én, kedden 10-18 óráig
(az 1. Sz. Fiókkönyvtárban 13-18 óráig)

OLVASÓK NAPJA
A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény.
A fénymásolás és nyomtatás kivételével minden szolgáltatás
és a beiratkozás díjmentes.
Azoknak a olvasóknak, akik visszahozzák a lejárt kölcsönzési
határidejű dokumentumokat, az összeg nagyságától
függetlenül elengedjük az eddigi késedelmi
díjat és a kiküldött felszólítások költségét.

14 órától a központi könyvtár előterében
Könyvvásár az Ünnepi Könyvhétre megjelent művekből
18 órakor
Koszorúzás és megemlékezés a könyvtár névadójáról Kölcsey Ferenc szobránál
Közreműködik: Bélteki Alma és Székely Szilárd a Radnóti Gimnázium diákja
18.15 órakor az olvasóteremben
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus c. verse
Sellei Zoltán 1999. évi előadásában, DVD felvételről
18.30 órától az olvasóteremben
LILIOMTÁNC a Túlpart együttes zenés irodalmi műsora
A rendezvény védnöke: Antal Attila

Mivel városunkban elérhető
közelségben nincs könyvesbolt, ezért a Líra Könyváruház
segítségével lehetővé tettük,
hogy az olvasók napján itt a
könyvtárunkban válogathassanak látogatóink a nyomdá-

ból frissen kikerült könyvheti
újdonságok között. Szeretettel
várjuk tehát olvasóinkat idei
könyvheti programjainkra. A
kiskamaszokat randira Sohonyai Edit írónővel, a felnőtteket
egy remélhetőleg maradandó

élményt nyújtó zenés, irodalmi műsorra. És ne feledjék,
az olvasók napja az Önök és a
kedvezmények napja!
Csonka Mária
igazgató
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A kreativitás és innováció európai éve
kihívás a könyvtáraknak is
„Mindenki tudja, hogy bizonyos
dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről
nem tud, és megvalósítja.”
(Albert Einstein)
A különféle témákra koncentráló „európai éveket” 1983
óta rendezik meg. Az Európai
Bizottság 2009-ben az innovációt és a kreativitást állította a figyelem középpontjába. Az Unió
végrehajtó szerve huszonhét,
különböző területen dolgozó,
kiemelkedő európai személyiséget választott ki erre az évre
nagyköveti posztra. Magyarország nagykövete Rubik Ernő
mérnök-feltaláló és Losonczi
Áron a fényáteresztő be ton
feltalálója lett. Az átfogó kezdeményezés számos területre
kiterjed, az oktatás és képzés
mellett érintett a kultúra, a vállalkozásfejlesztés, a kohéziós
po litika, a vidékfejlesztés, a
kutatás és fejlesztés, a kreatív
ipar (beleértve az építészetet),
az audiovizuális ágazat és az
információs társadalom is. Az
év hazai koordinátora az Oktatási és Kulturális Minisztérium
megbízásából a Tempus Közala pítvány. Magyarországon
különösen nagy figyelmet kap
a szakértelem fejlesztése az
egész életen át tartó tanulás
folyamatában és az innováció
a fenntartható fejlődés szolgálatában.
Amikor napjainkban kreativitásról beszélünk, akkor inkább
egy gondolkodásmódra vagy
hozzáállásra kell gondolunk,
amely eredeti ötletekre ösztönöz, illetve rendelkezni kell
az új válaszokra való reagálás
képességével, új dolgokat kell
kitalálni és a problémákat másképpen kell megközelíteni. Az
oktatást úgy kell átalakítani,
hogy igazán kreatív és innovatívan gondolkodó fiatalok kerülje nek ki az iskolákból, akik
feltalálják magukat bármilyen

élethelyzetben. Létfontosságú,
hogy mindenkinek lehetősége
legyen a jövőben arra, hogy
megszerzett képességeit frissen
tartsa. A helyi közösségek fennmaradása, megerősítése elképzelhetetlen a helyi kulturális
értékek megőrzése és innovatív
megújítása nélkül. Mindenki
számára elérhetővé kell tenni a
sokszínű kulturális élet értékeit
és szolgáltatásait. A közösségi
terek olyan hálózatát kell kialakítani, amely egyszerre szolgálja a helyi kulturális és civil
kezde mé nye zések erő sí tését,
és az esélykülönbségek mérséklését. Az e-infra struktúra
szerepe alapvető fontosságú lesz
a jövőben.
Nekünk könyvtárosoknak is
alkalmazkodnunk kell a változó
társadalmi igényekhez. Innováció nélkül a könyvtárak nehezen tudnak fennmaradni, nem
tudják túlélni a változásokat,
nem tudják a használói igényeket
kielégíteni, nem tudnak részt
venni az esélyteremtésben.
Néhány példa a könyvtárakban megvalósítható innovációra:
– a tartalomszolgáltatás folyamatos fejlesztése, digitalizálás
– népszerű szolgáltatások fejlesztése
– használókkal való törődés
személyre szabottan
– minőségirányítás kialakítása
és fenntartása
– egységes arculat kialakítása
– a könyvtárhoz vezető út
markáns jelölése az épületen
kívül és belül
– egész életen át tartó tanulás
segítése
– e-learning képzés
– közösségi és kulturális szolgáltatások továbbfejlesztése
– kulturális sokszínűség bemutatása
– esélyteremtés támogatása
– könyvtárosok felkészültsége (szakismeret, elhivatottság,
kreativitás, stb.)

A könyvtár szerepe, fontossága megerősödik a helyi társadalomban. A romló gazdasági
helyzetben a könyvtárakra az
eddigieknél is nagyobb szükség
lesz, de ehhez meg kell felelni a
kor kihívásainak és a fentieket
is figyelembe véve lépést kell
tartani a fejlődéssel. A Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár munkatársai ezeket elfogadva és megvalósítva kívánják a jövőben is
szolgálni a könyvtár használóit
és a város lakosságát.
Visszatérve a cikk elejére,
senki sem vár csodákat. Akik
megfogalmazták ennek az évnek a gondolatát, azoknak az
volt a céljuk, hogy beinduljanak
a folyamatok és a különböző te-

rületek között megvalósuljon az
összefogás, az együttműködés.
Az csak később derül majd ki,
hogy ez a különleges év túl tud-e
lépni a szimbolikus szerepkörön
és milyen konkrét eredményeket fog hozni egy-egy területen.
Az biztos, hogy a jövőben a
tehetség a világ legkeresettebb
árucikkévé fog válni és az egyén
szerepe felértékelődik. Ennek
az évnek a jelmondata is az
újszerű gondolkodást kívánja
ösztönözni az élet különböző
területein, melyre a mai nehéz
gazdasági helyzetben a szakmánkban is mindnyájunknak
szüksége van.
„Álmodj, alkoss, újíts!”
Németh Klára

Hûség a szakmához
E lap hasábjain számos
olyan eseményt említünk meg,
amelyek az elmúlt év szakmai
eredményeit, sikereit jelentik.
Essen most szó arról is, hogy
az eredmények mögött egy jól
összekovácsolódott szakmai
kollektíva áll. Olyan könyvtárosok, akik hűségesek a szakmájukhoz, az intézményükhöz,
az olvasóikhoz. Tavaly belső
háziünnepségen több kollégát
is köszönthettünk jubileumi
események alkalmából.
25 éves jubileumi jutalmat
kapott Német Klára könyvtáros,
a közalkalmazotti, könyvtárosi
munkakörben eltöltött éveiért.
Háromszor is gratulálhattunk

Takács Ferencné könyvtári aszszisztensnek, hiszen a 25 éves
jubileum mellett 20. éve dolgozik könyvtárunkban és tavaly
ünnepelte 50. születésnapját is.
Adorjáni Zsuzsanna, az 1. Sz.
Fiókkönyvtár könyvtári asszisztense 10 éve tagja a kollektívának. Idén júniusban Preysing
Frigyes kollégánk kapja meg
az MKE Pest Megyei Egyesületének TÉKA-díját, abból az
alkalomból, hogy 25 éve könyvtáros Pest megyében. Ezúton is
gratulálok munkatársaimnak, és
remélem, hogy a továbbiakban
is együtt valósítjuk meg szakmai
elképzeléseinket
Csonka Mária
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A könyvtár vendégei
2008-ban
Az év egy gyönyörű, Wass
Albert műveiből összeállított
zenés irodalmi esttel kezdődött
a számunkra. A magyar kultúra
napja tiszteletére megtartott
rendezvény előadói Benedekffy
Katalin színésznő, Csobolya
József színész, előadóművész
és Hernádi Zoltán előadóművész voltak. Január 30-án az
MKE Pest Megyei Szervezete a könyvtárunkban tartotta
szakmai napját, amelyen az
Olvasószolgálatos műhely vett
részt. Február végén ismét az
olvasóké volt a könyvtár, amikor V. Kulcsár Ildikó, a Nők
Lapja munkatársa volt a vendégünk egy közönségtalálkozó
keretében, hogy bemutassa
Rózsa a széfben című könyvét.
Az esten Babják Annamária
színművésznő közreműködött.
Április 17-én Lackfi János író,
költő, műfordító volt az Irodalmi Szalon és Tarján Tamás
irodalomtörténész vendége.
Májusban egy könyvbemutatóra hívtuk a történelem iránt
érdeklődőket. Nemeskéri Kiss
Margit Emlékeim című könyvét
Mülbacher Istvánné, a szerző
lánya mutatta be. Az est moderátora Csoma Attila helytörténész volt.
Június 3-án az Ünnepi
Könyvhéten hatodik alkalommal került sor az Olvasók napja
c. rendezvényre, amellyel a
könyvtár névfelvételére emlékeztünk. A nap koszorúzással
kezdődött a Kölcsey szobornál,
majd Kóka Rozália Mátyás
király rózsát nyitó ostornyele
című műsorát tekinthette meg
a gyermekközönség. Három
nappal később, június 6-án
egy új folyóirat, a Dunakeszi
Helytörténeti Szemle bemutatására került sor a könyvtárban.
A rendezvény moderátorai
Csoma Attila és Lőrincz Róbert
szerkesztők voltak, akik az első
szám szerzőivel beszélgettek.
Az ősz első rendezvényén,

szeptember 25-én Grecsó Krisztián író, költő volt az Irodalmi
Szalon vendége. A Dunakeszi
Művészeti Napok keretében
november 20-án Bartos Erika
írónőt láttuk vendégül, akit
nagyszámú lelkes gyereksereg
fogadott.
A tavalyi év két komoly
évfordulót is hozott. November 27-én ünnepeltük a 15
éves Irodalmi Szalonunkat.
A másfél évtizedet – amely

Tóth Krisztina költő,
műfordító

ÉJJEL-NAPPAL
KÖNYVTÁR
A könyvtári stratégia legfontosabb feladatai között szerepel az a célkitűzés, hogy a
könyvtár a használók érdekében
az épülettől és a nyitvatartási
időtől függetlenül biztosítson
hozzáférést az információkhoz
és a könyvtári szolgáltatások
jelentős részéhez. Az országos
programmal összhangban fontos eredményeink vannak ezen
a területen is. Az elmúlt évtől
a könyvtár internetes portálját
felkereső látogatók már nem
csak a könyvtár katalógusában és az elektronikus könyvgyűjteményében kereshettek,
hanem a beiratkozott olvasók
azonosítójuk és jelszavuk segítségével információt kaphatnak
az általuk kölcsönzött könyvek
kölcsönzési határidejéről valamint az előjegyzéseikről is.
Az olvasói állapot modul az
eddigieknél sokkal részletesebb
listát közöl a kölcsönzés helyéről, a kölcsönzés állományáról
és lejáratáról. A használói szokások és elvárások alapján az
online katalógus is mindinkább
felhasználóbaráttá válik.
Mintegy 10 éves múltra
tekint vissza a vezeték nélküli
mikrohullámú kommunikációs technológia a számítás-

technikában. Mára már természetessé vált, hogy otthonunkban, ha több számítógép is
csatlakozik az internetre, akkor
a kapcsolatot a kényelmetlen
és mindig útban lévő vezetékek helyett az úgynevezett wifi
routerek biztosítják. Nyilvános
helyeken is ilyen eszközök
működnek (repülőtereken, éttermekben, szállodákban stb.)
aminek segítségével az ott tartózkodók saját számítógépükkel
kapcsolódhatnak a világhálóra.
Ezeket nevezik hotspotoknak. Lényegük, hogy bárki
használhatja az arra alkalmas
eszközzel, például laptoppal,
PDA-val vagy dual módú mobiltelefonnal. Egyre több helyen
már ingyenessé vált ez a szolgáltatás. Ezeknek a helyeknek
a sorába lépett be a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár is.
Az év elejétől a könyvtárban
és közvetlen környezetében
– Dunakeszi, Kossuth Lajos u.
6. sz. körül – 54 Mb/s sebességű (IEEE 802.11 b/g típusú)
nyilvános és ingyenes hotspot
érhető el DKVK néven. A kapcsolat korlátozás nélkül a nap
24 órájában folyamatosan használható. Ezzel a megoldással
minden további fejlesztés nélkül

alatt a hazai kortárs irodalom
színe-java megfordult a könyvtárban – tortával ünnepelte az
irodalomkedvelő közönség. Az
évfordulós szalonban Tarján
Tamás vendége Tóth Krisztina
költő, műfordító volt.
2008-ban 20. alkalommal rendezte meg a Kölcsey
Könyvtár a Városi Versmondó
Versenyt. A kerek évfordulóra
való tekintettel a rendezvényre
ezúttal a Széchenyi István Általános Iskola színháztermében
került sor, ahová az elmúlt két
évtized helyezett versmondói is
meghívást kaptak.
Csoma Attila
lényegesen többen használhatják egyszerre az internetet a
könyvtárban, ráadásul az intézmény zárva tartása idején is van
egy pont a városban ahonnan
sürgős esetben (a már említett
eszközök segítségével) bárki
kapcsolódhat a világhálóhoz.
Az új szolgáltatások kialakítása mellett a már megszokott
régi lehetőségek folyamatos
fejlesztésére, korszerűsítésére
is gondot fordítunk. Az internetes sávszélesség folyamatos
bővíté sével új, sokoldalúbb
és korszerűbb számítógépek
üzembe állításával igyekszünk
lépést tartani a növekvő olvasói igényekkel. Az év elején
a régi olvasói és tájékoztató
számítógép cseréje mellett egy,
a korábbinál lényegesen igényesebb és gazdaságosabban
üzemeltethető fénymásológépet
is vásároltunk.
Minden tekintetben az olvasók teljeskörű és minőségi
kiszolgálására törekszünk, keressenek fel minket akár személyesen a nyitvatartási időben,
akár a nap bármely órájában
a folyamatosan működő számítógépes szolgáltatásainkat
igénybe véve.
Preysing Frigyes
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NÉGY KÖNYVTÁR
A Dunakeszi Kistérség
Többcélú Társulás együttműködésének egyik szép példája a
térség (Dunakeszi, Fót, Göd, Mogyoród) könyvtárainak sikeres
pályázatával megvalósult és a
www.4konyvtar.eu címen elérhető közös könyvtári honlap,
amely már a nevében szereplő
eu közdomain névvel is az együttműködés, a közös értékteremtés
gondolatát sugallja.
A honlap szerkezete hosszú
előkészítő és az ötleteket rangsoroló kollektív munka után
alakult ki. Az alapos munka
eredményeként 2009 elejére
vált nyilvánossá az addigra már
jól működő, megbízható adattartalommal rendelkező webhely, amelynek célja a kistérség
lakóinak korszerű, web 2.0-as
eszközökkel, felhasználóbarát
formában való tájékoztatása a
kistérség könyvtárainak, településeinek aktuális eseményeiről,
programjairól, egyéb híreiről.
A könyvtárhasználókkal való
kapcsolaterősítést szolgálja az a
lehetőség is, hogy a felhasználó
regisztráció után véleményt
nyilváníthat, ötleteket nyújthat
a közösség számára.
A könyvtári hírlevél megrendelésével pedig kéthetenként
automatikusan friss hírekhez
juthat e-mail-ben. A honlap az
érdeklődő látogatók számára is
fontos információkkal szolgálhat, ha egy kis időt szánnak a
felfedezésére. Sok érdekesség
található itt a kistérséget alkotó
települések történetéről, intézményrendszeréről. Térképet
találhatnak, a környék látnivalóit is sorra vehetik, fotókat nézegethetnek a Fotógalériában,
friss programokat kereshetnek
az Eseménynaptárban és a
helyismereti dokumentumok
katalógusa is hozzáférhető
innen. A könyvtári információk
természetesen kiemelten szerepelnek a honlapon; a könyvtárak online katalógusaiban lehet
böngészni, megtekinthető az
elektronikus könyvtári doku-

mentumok listája. A legújabb
könyvtári beszerzésekről kéthetes rendszerességgel friss
Könyvajánlókat találhat az érdeklődő, amelyekhez kiegészítő
információkat, adatokat kutat

fel az ismertetőket összeállító
könyvtáros kolléga.
A fontosabb tájékoztatók
német és angol nyelven is megtalálhatók a honlapon, amely a
gyengénlátók számára hamarosan akadálymentesített változatban is elérhető lesz.
Lenkei Valéria

Egyenlõ eséllyel
A fogyatékos emberek a
társadalom egyenlő méltóságú,
egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és
lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán
nem képesek élni. A fogyatékos
emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom
szemléletmódjának alakítása
érdekében az Országgyűlés törvényt, a Kormány rendeletet is
alkotott. A fogyatékosságukból
fakadó terheik csökkentése érdekében a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár mindent megtesz
azért, hogy a könyvtár használatát a fogyatékkal élők számára
is lehetővé tegye és megkönnyítse. A központi könyvtár megközelítése az információtechnikai eszközök használatának a
mozgáskorlátozottak, a vakok
és gyengénlátók számára már
eddig is biztosított volt. A kiszolgáló helyiségek átalakítása
és korszerűsítése révén már
a mosdóhelyiségek is megfelelnek az akadálymentesített
intézményi normáknak.
A fogyatékkal élőket eddig
is megkülönböztetett figyelemmel segítettük. Az esélyegyenlőség meg teremtéséhez ezen
felül további kedvezményeket
is biztosít a könyvtár. Mindazok számára, akik a 141/2000.

számú Kormányrendelet 1. §.
1-7. bekezdése szerint súlyosan fogyatékosnak tekinthetők
50 %-os kedvezményes beiratkozási díjat határoz meg és részükre külön olvasói kategóriát
hoz létre. Ebbe a kategóriába
azok az olvasók sorolhatók be,
akik igazolni tudják, hogy az
említett rendelet hatálya alá tartoznak. Az igazolás történhet
orvosi vagy hatósági igazolással, az Országos Rehabilitációs
és Szociális Szakértői Intézet
mi nősítésével vagy bármely
fo gya tékosok érdekvédelmi
szerve ze téhez való tartozást
igazoló érvényes tagsági okmánnyal (pl. Magyar Vakok
és Gyengénlátók Országos
Szövetsége, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége,
stb.). A súlyos fogyatékkal élő
személy a kedvezményeket 14
éven felüli megbízottja útján is
igénybe veheti.
A külön térítési díjhoz kötött
szolgáltatások közül a médiatár
állományából (CD, DVD, video
valamint minden un. nem hagyományos dokumentumból)
a súlyos fogyatékkal élők díjmentesen kölcsönözhetnek. A
díjmentes kölcsönzés azonban
nem jelent mentességet az esetleges késedelmi díjak alól.
Preysing Frigyes

Dunakeszi
Helytörténeti
Szemle
Városunk helyismereti folyóiratában ezúttal is több érdekes tanulmánnyal találkozhatunk. Az új számban Száraz
György helytörténész egy régi
lovasbaleset történetét eleveníti
föl, amelyben egy alagi gróf lelte
halálát. Szakáll Lászlóné az idén
85 éves Jézus Szíve templom
építéséről készített tanulmányt,
míg Kollár Albin cikkéből a
régi Dunakeszi-Alag-i Polgári
Iskolával ismerkedhetünk meg.
A szám igazi érdekessége a híres
alagi lófestő, Konrád Ignác életét
összefoglaló cikk, amelyet a festő lánya, a Párizsban élő Konrád
Hilda vetett papírra.
Az újság a könyvtárban, valamint a megjelenés hónapjában
az Önkormányzat portáján és az
Okmányirodában is elérhető.

Raktárral bõvült
a könyvtár
2008-ban végre megoldódtak a raktározási gondjaink.
Az Önkormányzattól egy 150
m²-es raktárhelyiséget kaptunk
a régi konzervgyár területén,
néhány száz méterre könyvtárunktól. A helyiség felújított
állapotban várja, hogy megteljen
könyvekkel. Előbb azonban a
berendezéséről kell gondoskodnunk, ami nem könnyű a mostani
gazdasági helyzetben. Ráadásul
úgy kell kialakítanunk a raktározási rendszert, hogy legalább 1520000 kötetet könyvet tudjunk
tárolni. Elképzeléseink szerint
a központi könyvtárból és az 1.
Sz. Fiókkönyvtárból szállítjuk
majd át a ritkábban használt
dokumentumokat, és szeretnénk
a Dunakeszi-Alsón raktározott
könyveket is itt elhelyezni. A
könyvtári raktár működésével
csökkenthető könyvtáraink
zsú foltsága, és olvasóink
kényelmesebb körülmények
között kereshetnek olvasnivalót
maguknak.
(Cs. M.)
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VÁROSTÖRTÉNETI PÁLYÁZAT

IRODALMI PÁLYÁZAT

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár pályázatot hirdet a
város történetét feldolgozó művek megírására, valamint
a régi Dunakesziről és Alagról szóló fotók beküldésére.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár vers- és novellaíró
pályázatot hirdet

A pályázat kiírására Alag községgé válásának 100. évfordulója
alkalmából kerül sor. A pályázat célja: olyan pályamunkák elkészítésének és megjelentetésének támogatása, amelyek bemutatják, feldolgozzák városunk történetének még kevésbé ismert fejezeteit.
A pályázat témái:
I. Egy szabadon választott szűkebb témakör feldolgozása
Dunakeszi történetéből. Teljedelem: legfeljebb 20 oldal
II. Visszaemlékezések Dunakeszi múltjára.
(Saját visszaemlékezés, vagy interjúkészítés idős helyiekkel
Dunakeszi 1945 előtti történetéről, életmódjáról, szokásairól)
Terjedelem: legfeljebb 10 oldal
III. Egy megadott téma kifejtése Dunakeszi történetéből.
A megadott témák:
a./ Dunakeszi közigazgatásának története a tanácsrendszerig
(a korabeli közigazgatási rendszer és a régi dunakeszi bírók,
jegyzők munkásságának és személyének bemutatása)
b./ Dunakeszi egy templomának/kápolnájának művészeti leírása
(egy kiválasztott templom/kápolna külső és belső architektúrájának,
festményeinek, szobrainak, berendezési tárgyainak a bemutatása)
c./ Az alagi villák és lakóik
(az Alagon található zsoké, tréner, és főúri villák történetének,
építészeti jegyeinek és lakóinak a bemutatása)
Terjedelem: legfeljebb 20 oldal
IV. Fotópályázat
Egy Dunakeszi történetét jól reprezentáló régi fénykép vagy
képeslap, a kép tartalmának és idejének a megjelölésével.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a fénykép- vagy
képeslapsorozat benyújtása.
Általános pályázati információk és feltételek:
Az egyes kategóriákban megadott címek csak a témát jelölik,
a pályázatot tetszőleges címmel lehet ellátni.
Egy pályázó több kategóriában is pályázhat.
A IV. kategóriában akár több pályamunkával is.
A pályázat jeligés. A jelige feloldását (név, lakcím, telefonszám)
egy lezárt borítékban a pályázathoz kell mellékelni.
Az írásos pályamunkákat szövegszerkesztővel elkészített
formában kell benyújtani két példányban.
A beküldött írásokról és fotókról a könyvtár másolatot készíthet és
azt a szerző/tulajdonos megjelölésével szabadon felhasználhatja.
A beküldött írások a könyvtár helytörténeti gyűjteményében
kerülnek elhelyezésre.
A kiemelkedő pályamunkákat a könyvtár kötetbe foglalva
megjelenteti.
A pályázat összedíjazása 310.000 Ft,
amely a következőképpen oszlik meg:
I. kategória: 1. hely: 50.000 Ft, 2. hely: 30.000 Ft, 3. hely: 20.000 Ft
II. kategória: 1. hely: 35.000 Ft, 2. hely: 20.000 Ft, 3. hely: 15.000 Ft
III. kategória: 1. hely: 50.000 Ft, 2. hely: 30.000 Ft, 3. hely: 20.000 Ft
IV. kategória: 1. hely: 20.000 Ft, 2. hely: 15.000 Ft, 3. hely: 5.000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 30.
A pályázatot a következő címre kérjük eljuttatni:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár 2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.
Az eredményhirdetésre 2010 tavaszán kerül sor,
a helyi sajtóban közzétett időpontban.

Pályázhat minden Dunakeszin élő 14 év feletti lakos.
Pályázni lehet minden, kötetben még nem publikált verssel,
novellával, elbeszéléssel. Egy pályázó legfeljebb 5 verset
és/vagy 2 novellát nyújthat be elbírálásra.
A pályázat jeligés. A jelige feloldását (név, lakcím, telefonszám)
egy lezárt borítékban a pályázathoz kell mellékelni!
Beküldési határidő: 2009. szeptember 18.
Díjak: a vers és a novella kategóriában is:
I. díj: 30.000 Ft
II. díj: 20.000 Ft
III. díj: 15.000 Ft
IV. díj: 10.000 Ft
A beküldött írásokat nívós szakmai zsűri bírálja el.
Az eredményhirdetésre 2009 októberében kerül sor.
A beküldött verseket, novellákat a későbbiekben a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár tetszés szerint felhasználhatja.
A legjobb verseket, novellákat kötetben tervezzük megjelentetni.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.
A borítékra kérjük ráírni: IRODALMI PÁLYÁZAT

Megjelent Dunakeszi
sajtóbibliográfiája
Májusban jelent meg könyvtárunk helyismereti sorozatának (Lapok Dunakeszi múltjából) harmadik kötete, mely a
Dunakeszi sajtóbibliográfiája
1912–2008 címet viseli. A kiadvány teljes részletességgel
tárja fel a könyvtár állományában található helyi vonatkozású
sajtótermékek bibliográfiai
adatait, figyelemmel kíséri és
do kumentálja a periodikák
min den fellelhető számának
adatváltozásait.
A bibliográfia az első Dunakeszihez (Alaghoz) kapcsolható
újság megjelenésétől, 1912-től,
2008. december 31-ig terjedő
időszak sajtótermését dolgozza fel. A kiadvány megpróbál
teljességre törekedni, így a bibliográfia kiegészül, illetve kibővül az Országos Széchényi
Könyvtár gyűjteményében található, Dunakeszihez megjele-

nésben vagy tartalomban köthető
lapok példányainak leírásával is.
A gyors visszakeresést a kötet
több mutatóval (név, testületi,
földrajzi, időszaki) is segíti.
Bízunk benne, hogy a Lőrincz Róbert könyvtáros által
összeállított sajtóbibliográfia a
helyismereti tájékoztatás egyik
legfőbb eszköze lesz, hiszen a
múlt eseményeinek, társadalmának vizsgálatánál a sajtó
egyenértékű forrás a levéltári
iratokkal és más korabeli dokumentumokkal. Ugyanakkor
segítője lehet az általános és
középiskolai oktatásnak, a felsőfokú tanulmányokat folytatóknak, segédeszköze lehet a
várostörténeti vetélkedőknek,
valamint ott a helye a lakóhelyhez kötődő, és az új lakóhelyet
megismerni kívánó családok
könyvespolcain is.
(L. R.)
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KÖNYVFESZTIVÁL
BUDAPESTEN

A Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztivál 1994 óta kerül
megrendezésre, minden évben április végén, a könyv és
szerzői jog április 23-i világnapjához kapcsolódva. Mára
a magyar könyvszakma egyik
legfontosabb eseményéből nemzetközileg is elismert eseménnyé
vált. Sőt bátran állítható, hogy
jelenleg Közép-Európa legjelentősebb szakmai és kulturális fó-

ruma. Ezt a számok is bizonyítják, hiszen már az első évben 20
ország 400 kiadója képviseltette
magát, s ez a szám azóta évrőlévre növekszik.
A Könyvfesztivál 14 éven
keresztül a romantikus Gesztenyéskert közelében, a Kongresszusi Központban került
megrendezésre, de 2008-ban a
Millenárisra kellett költözniük.
Félő volt, hogy elveszíti varázsát
a programsorozat az elszeparált
helyszínek miatt, de a gondos és
okos szervezés miatt ez nem következett be, épp ellenkezőleg,
látogatói csúcsok dőltek meg.
A belépőjegy 600 Ft-ba kerül, ez az összeg a magyar standokon levásárolható. A jegy

megvásárlásakor kézbe kapjuk
a Budapesti Könyvfesztivál
különszámát és Könyvajánló
kata lógu sát. Mindig nagyon
nagy élmény az programtervezet
átböngészése, ami napok szerint
bontva tartalmazza a „Termekben zajló programokat” és a
„Standokon zajló dedikálásokat”. Természetesen ez a www.
bookfestival.hu címről, a könyvfesztivál hivatalos honlapjáról
előzetesen le is tölthető.
A Könyvfesztivál minden évben egy adott ország kultúrájával
ismerteti meg a könyvbarátokat.
Tavaly Kína alkotóit és kiadóit
mutatták be, idén a román kultúrát és könyvkiadást állították
középpontba. A 16. Könyvfesz-

Alag centenáriumára
készülve
Alag jövőre ünnepli községgé válásának száz éves évfordulóját. Városunk történelmében meghatározó szerep jutott
ennek a városrésznek, különös
tekintettel az alagi lóversenyzés
dicső éveire. A jeles eseményre
méltó módon kívánunk megemlékezni, ezért a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár még április
elején megbeszélésre hívta városunk helyismerettel és hagyo mányőrzéssel foglalkozó
személyiségeit, valamint a Széchenyi István Általános Iskola
(az iskola a községgel együtt
szintén száz éves lesz jövőre)
és a Telekeszi TV képviselőit.
Célunk az volt ezzel, hogy egy
ünnepi program kialakításával
javaslatot tegyünk városi rendezvények megszervezésére.
Az első megbeszélést május
közepén egy újabb követte,
amelyen körvonalazódtak az
ünnepi év főbb eseményei. A
tervek szerint a megemlékezések sora márciusban kezdődne
egy ünnepi testületi üléssel és

műsorral a volt alagi községháza
épületében, a színházteremben.
Erre az eseményre meghívnánk
olyan régi alagi embereket vagy
azok leszármazottait, akik évtizedekkel ezelőtt elköltöztek a
településről. A községháza épületében ugyanebben az időben
lenne megtekinthető egy Alag
történetét bemutató kiállítás is.
A centenáriumi év második
felvonásaként 2010. május 15-én
emléktáblát javaslunk elhelyezni

Konrád Ignác festő alagi lakóházán, amely egyben a mester műterme is volt. Ugyanezen a napon
felkeresnénk a régi alagi temetőt,
ahol kopjafát helyeznénk el
a Pejacsevich-család jelenleg
jelöletlen sírján. Az esemény
után Szakáll Lászlóné, a Révész
István Helytörténeti Gyűjtemény
vezetője tartana előadást a sírkert
híres halottairól.
2010. június 12-én lovas piknikre várnánk az érdeklődőket

Képeslap az 1910-es évekből

tivál dísz vendége Ljudmila
Ulickaja orosz írónő volt, akinek
idén több műve is megjelent a
Magvető Kiadónál.
A Könyvfesztivál állandó,
kiemelt programjai: Pódiumbeszélgetés a díszvendéggel (a hagyományos nyitó rendezvény);
Európai elsőkönyvesek fesztiválja; Könyvtáros klub programok a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének szervezésében;
kiállítások; Év Kiadója, Év Kereskedője, Év Gyermekkönyve
díjak átadása; Születésnapi irodalmi szalon (hagyományos záró
esemény).
Amikor betérünk a Könyvfesztiválra már az első pillanatban egy színes, vásári forgatagba
csöppenünk, és ha kellő időt
szánunk a programokra, nagyon
színvonalas, változatos időtöltésben lehet részünk.
Lenkei Valéria
a tréningtelepre. A programban
szerepelne lovas bemutató, körséta a telepen, könyvbemutató,
a Várostörténeti pályázat eredményhirdetése és díjkiosztója,
valamint bográcsfőzés.
A főbb eseményeket több
kísérő program is kiegészítené: a Dunakeszi Helytörténeti
Szemle 2010 májusában Alagkülönszámmal jelenne meg.
Szeptemberben ünnepi tanévnyitóval kezdené meg 100. tanévét
a Széchenyi István Általános
Iskola. Novemberben a Városi
helytörténeti vetélkedő fő témájaként Alag szerepelne. Ezeken
kívül a Telekeszi TV egész éven
át tartó programként idős alagi
lakosokkal sugározna riportokat.
A tervek szerint idén novemberben egy 2010. évre szóló Alag
falinaptár is kiadásra kerülne.
Reméljük, hogy elképzeléseink
találkoznak a történelmi hagyományaink ápolását fontosnak
tartó támogatók elképzeléseivel,
és számíthatunk együttműködésükre..
A fenti programok – mint
tervek – időközben még változhatnak, a részletes és hivatalos
program őszre várható.
Csoma Attila
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TÚLPART EGYÜTTES
A 2003-ban alapított Túlpart
együttes már nevével is – amelyet Nagy László talán legismertebb verse ihletett – a zene
és vers találkozásának művészi
lehetőségére utal. A civil élet
különböző területeiről érkező
öt fiatal zenész hittel vallja,
hogy a XX. század klasszikussá
vált költői: Ady Endre, Juhász
Ferenc, József Attila, Radnóti
Miklós, Weöres Sándor, Nagy
László, Nemes Nagy Ágnes, a
mai magyar költészet egyik legnagyobb alakja, Kányádi Sándor
és mások mind a mai napig őrzik
aktualitásukat. Az ő közreműködésükkel szeretnék zenébe
önteni azt a nehezen kifejezhető
mondandót, mely a ma élőket
megérintheti.
2004 júliusában Taliándörögdön, a Művészetek Völgyében koncerttel és táncházzal
mutatkoztak be. Ők nyitották

meg az énekelt vers műfajának
egyik legrangosabb hazai rendezvényét, a IV. Regejáró Misztrál
Fesztivált, ahol az előző évben a
dalnokverseny legjobbjának bizonyultak. 2005 óta számos táncszínházi produkcióban is részt
vettek. Rendhagyó irodalom
órákon, gyermekprogramokon,
városi rendezvényeken, fesztiválokon lépnek fel. Örömmel
fogadnak minden meghívást,
mert szeretnék mindenkihez
közel vinni a népzene és versek
világát. Ellenszél címmel jelent
meg első lemezünk, amelynek
zenei világát a 2008-as Liliomtánc című albumuk tovább
folytatta.
A Túlpart együttes 2009. június 9-i koncertjét Antal Attila
szervezte a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény tiszteletére.
Preysing Frigyes

SELLEI ZOLTÁN
hagyatéka a könyvtárnak
Az elmúlt év novemberében
avattuk fel Sellei Zoltán előadóművész, Dunakeszi város
díszpolgára, a Magyar Kultúra
Lovagja síremlékét. Versmondásával egész életében emléket állított a költőknek, a kötészetnek,
nagyon sok hívet szerezve ezzel
az irodalomnak. Műsorainak
összeállításához sokat olvasott,
kutatott, és ezt legszívesebben a
könyvtárunkba tette. Barátainak
tekintett bennünket könyvtárosokat, mint ahogy mi is barátunkként tisztelhettük őt. Személyes
tárgyai közül a kézzel írott műsortervek, műsorszerkesztői anyagok, a róla szóló cikkek a helytörténeti gyűjteménybe kerültek,
és a későbbiek során ide kerülnek
a különböző íróktól, költőktől
őrzött dedikált kötetei is.
Az élete során nagy szorgalommal, szerény életvitellel
megtakarított összegből özvegye
Bige Stefánia egy adományt jutatott el a könyvtár alapítványához,

azzal a céllal, hogy ennek kamatait használjuk fel az idén először
megrendezendő Sellei Zoltánról
elnevezett Városi Versmondó
Verseny díjazásához. Reméljük,
hogy sok fiatal és felnőtt szeretne
majd úgy verset mondani, mint
ő: nemesen, egyszerűen, tisztán, a természetesség élményét
nyújtva. Talán néhányan az
előadóművészi pályát választják
majd, és boldog emberek lehetnek, ahogy Sellei Zoltán mondta:
„A hivatásos művész abból él,
amire adottságai képessé teszik.
Ez persze az optimális eset,
melynek meglétekor megvan
az esélye annak, hogy boldog
ember legyen.”
Úgy gondoljuk, hogy akiket megérintett a szavaival,
a versmondásával, és majd a
versmondó versenyek során
ta lálkozik szellemiségével
azok kö zül sokan fognak rá
emlékezni.
Csonka Mária

OLVASÓ VÁROS
Hagyományteremtés és megújulás
Könyvtárunk 2007-ben indította útjára az Olvasó város
programot, amely tulajdonképpen egy kampánysorozat az
igényes, színvonalas olvasás
érdekében. A fő cél az olvasás
népszerűsítése. Miután megtanultunk olvasni, a könyv, az olvasás nagyon személyes dologgá válik. Ha közel állt hozzánk
egy könyv, egy történet, végig
kíséri az életünket. Többször
el fogjuk olvasni. És ha már
olvasunk, résztvevői lehetünk
egy városi játéknak, melynek
lényege, hogy olvassunk el egy
könyvet. Minden év szeptember 17 – november 17-ig van
lehetőség arra, hogy a város
valamelyik könyvtárában – beleértve az iskolai könyvtárakat
is – regisztráljunk, kapunk egy
sorszámot és egy adatlapot,
amelyre az elolvasott könyvről
kell röviden, néhány mondatban
beszámolni. Ennyi az egész.
Olvasni és játszani. Igaz, hogy
közben be kell jönni valamelyik
könyvtárba, de ez talán nem
is baj, hiszen a könyvtárosok
tarsolyában sok jó könyv lapul,
amit szívesen ajánlanak elol-

vasásra. Meg akkor is be kell
jönni a könyvtárba, legalábbis a
szerencsés nyerteseknek, amikor
az eredményhirdetés és díjkiosztó ünnepség van. A játékosoknak
minden évben tartogatunk valami meglepetést. Idén azt, hogy
bizonyos napokon a város neves
művészei, közéleti személyiségei ajánlanak majd olvasnivalót,
és természetesen lehetőség lesz a
velük való beszélgetésre, ismerkedésre is.

Paksi vendégek

velük az alagi tréningtelepre,
ahol olyan szerencsénk volt,
hogy pár percre megtekinthettük a veretlen csodalovat, Overdose-t. A telivér megtekintése
után Száraz György helytörténeti kutató adott nekünk rövid
áttekintést az alagi tréningtelep
történetéről, és találkozhattunk
a Overdose trénerével Ribárszki
Sándorral, valamint munkalovasával, Budinszki Barbarával
is. A „lovas program” után a
könyvtárban láttuk vendégül
paksi kollégáinkat, amelynek
keretében megmutattuk nekik
az épületet és néhány szakmai
kérdés is terítékre kerülhetett.
Vendégeinktől a mihamarabbi
viszontlátás reményében vettünk búcsút.
(CS. A.)

a könyvtárban
2009. április 27-én délután
szakmai látogatásra érkeztek
hozzánk a paksi Pákolitz István
Városi Könyvtár munkatársai. A
paksi könyvtárosok ezzel viszonozták a könyvtárunk kollektívájának 2006. szeptemberében
tett vizitjét, amikor az erőműről
híres város látnivalói mellett a
helyi városi könyvtár épületével
és munkakörülményeivel ismerkedtünk meg.
A szíves vendéglátás viszonzásaként könyvtárunk is igyekezett kitenni magáért és szerettük
volna, hogy a paksi kollégák
rövid ittléte tartalmasan teljen.
Ennek érdekében kilátogattunk

Városi szinten egyedülálló,
hogy ez a program önálló honlappal rendelkezik, és önálló
bloggal, ami lehetővé teszi a
közösségi részvételt, a hozzászólást, vélemény-nyilvánítást.
Ez már egy új szemléletet tükröz, hiszen a személyiségünket
formáló olvasás mellett nem
kell lemondani a már mindennapjainkhoz tartozó korszerű
technikákról sem.
Csonka Mária
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RANDI
A KÖNYVTÁRBAN
Könyvtárunkban hagyomány a népszerű írók meghívása, hogy az olvasók személyesen is megismerhessék kedvenc
történeteik alkotóját. 2008-ban
a kisiskolások és az óvodások
korosztályának kedveztek a
találkozók.
A tavalyi évben az olvasók
napján Kóka Rozália Mátyás
királyról szóló meséit hallgathattuk meg. A találkozó remek
hangulatát a művésznő sajátos,
magával ragadó előadásmódja
biztosította. A közönség egy
pillanatig sem unatkozott, a
mesék között együtt énekelt
Kóka Rozáliával.
Ősszel a legkisebbek kedvence, Bartos Erika volt a vendégünk. Ez a találkozó is fergeteges hangulatban telt. Nagyon
sok óvodás vagy még kisebb
gyerek nézhette, hallgathatta az

Anna, Peti és Gergő történeteket. Az írónő diavetítőn jelenítette meg a meséket, miközben a
történeteket maga mesélte el.

Az elmúlt évek nagysikerű
író-olvasó találkozói után, idén
június 5-én a kamaszokat hívjuk randevúra könyvtárunkba.
Ezen a napon Sohonyai Edit
lesz a vendégünk. Az írónő első
könyvét, a Macskakörmöt 18

és fél évesen írta. Így ő a Móra
kiadó fennállásának egyetlen
20 év alatti szerzője. A könyv
csak 1990-ben jelent meg, az
írónő 20. születésnapja előtt.
Azóta folyamatosan újabb és
újabb humoros, ugyanakkor
tanulságos történetekkel örvendezteti meg az olvasóit. Regényei segítségével újraélhetjük,
talán éppen megérthetjük a
kamaszkor minden szépségét
és problémáját. Tarkabab című
regényéből filmnovella is készült, amelyből 2001-ben Pajor
Dóra rendező tv-filmet készített
Csuportkép címmel.
Író-olvasó találkozóin nagy
sikert arat saját sztorijaival
(meg talán a régi személyi igazolványának fotójával), humorral fűszerezve ad tanácsokat a
kamaszoknak az őket foglalkoztató problémákkal kapcsolatban. Szeretettel várunk minden
kedves kamasz és nem kamasz
olvasót a várhatóan érdekes és
izgalmas előadásra.
Tuba Zsuzsa

Látogatóban a fiókkönyvtárban
Az 1. Sz. Fiókkönyvtárról
ritkán esik szó ennek a lapnak a
hasábjain, pedig a város lakosságának jelentős része a József
Attila Művelődési Központ
épületében működő és már több
mint 80 éves múltra visszatekintő intézményben veszi igénybe
a könyvtári szolgáltatásokat.
Az olvasók közel harmada iratkozik be ott, de az is gyakori,
hogy a központi könyvtárban
regisztráltak közül egy-egy fontos vagy érdekes mű kedvéért
ellátogatnak a fiókkönyvtárba.
A használati szabályzat ugyanis
lehetővé teszi, hogy az olvasók
mind két hely szolgáltatásait
akár párhuzamosan is igénybe
vegyék. Az interneten elérhető
olvasói állapot modul segítségével pedig egyszerre tudják
áttekinteni a kölcsönzéssel és
az előjegyzésekkel kapcsolatos
információkat.
A nagy forgalom ellenére is barátságos, sőt családi-

as környezet sokakat vonz a
fiókkönyvtárba. A belső tér adta
lehetőségek rendkívül szűkösek, de a legutóbbi korszerűsítés
alkalmával igyekeztünk kihasználni minden centiméternyi
helyet. Az elmúlt időszakban
így kerültek kiegészítő polcok
a könyvállványok tetejére. Az
új és az adott helyre tervezett
kölcsönzőpult pedig együttesen szolgálja az olvasók és a
kiszolgáló dolgozók kényelmét.
Az elmúlt év végén telepített 4
új számítógép a kölcsönzés, a
tájékoztatás és az olvasói tájékozódás zavartalan feltételeit
biztosítja.
Az itt tartott könyvtári rendezvények száma ugyan nem
veszi fel a versenyt a Kossuth
Lajos utcai épület eseményeivel,
azonban ha ritkábban is, de érdekes programokra itt is sor kerül.
Ezek között említeném meg a
2002-től hagyományosan megszervezett húsvéti és karácsonyi

kézműves foglalkozásokat. A
korábban Gödöllőn, majd rövid
ideig az itteni művelődési központban dolgozó Vértes Istvánné
érdekesebbnél érdekesebb kézműves technikákat mutat be az
érdeklődőknek, akik között szép
számmal láthatunk felnőtteket
is. Készítettek már kavicsból és
préselt levelekből karácsonyi
képeslapot, mártogattak gyertyát, festettek hungarocell tojást,
csináltak csuhé karácsonyfadíszt
és tűzzománc kitűzőt vagy fűszertartót kifújt tojásból. Az ötletekből kifogyhatatlan játszóházi
foglalkozásvezetőt nagy szeretettel várják szerte az országban
kicsik és nagyok egyaránt.
Preysing Frigyes

Nyári gyerekprogramok
Augusztusban minden pénteken 14 és 17 óra között kézműves foglalkozáson vehetnek
részt az érdeklődő gyerekek a
gyerekrészlegben.

Népmese napja
2008-ban könyvtárunk is
bekapcsolódott a népmese napjáról megemlékező intézmények
sorába. Tavaly szeptember 27-én
folyamatos meseolvasásra,
-hallgatásra invitáltuk a mesét
mondani, hallgatni szerető gyerekeket és felnőtteket. Sokan
jöttek, pedagógusok, szülők és
gyerekek, akik már ráéreztek a
mesemondás gyönyörűségére.
Minden résztvevő hozta kedvenc
meséjét, elmondta, felolvasta, amit mi többiek élvezettel
hallgattunk. Szeretnénk, ha
a népmese napjának megünneplése is hagyománnyá válna
könyvtárunkban.
Az idén október 3-án, szombaton várjuk sok szeretettel a
mesemondókat és hallgatókat.
Tuba Zsuzsa

Nyári szünet
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár
(Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
2009. július 6 – augusztus 2-ig,
az 1. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Állomás s. 17.)
2009. augusztus 3–30-ig,
a 2. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
2009. augusztus 3–30-ig

zárva tart.
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