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Napjainkban a számítógép, az internet tömegessé vált
használata teljesen megváltoztatta az olvasási szokásainkat, az olvasási kultúránkat. Mi könyvtárosok
szorgalmazzuk, hogy a mai digitális világban is próbáljunk meg kitartani a könyv, az olvasás mellett,
bízzunk az olvasás személyiségformáló erejében. Ha
jól választunk könyvet, beleélhetjük magunkat történelmi pillanatokba, megismerhetjük híres emberek
életét, érzelmi szálakat szövögethetünk a szereplőkkel együtt, felfedezhetjük a világot. Megismerhetjük
a múltat, a jelent és gondolkozhatunk a jövőről. Érdemes tehát olvasni! Lehetünk kettesben a könyvvel,
olvashatunk családi körben, barátainkkal is megoszthatjuk élményeinket.
Olvassunk együtt! A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár nagyszabású olvasási programot hirdet OLVASÓ
VÁROS címmel. Legyenek partnereink ebben, vegyenek részt az olvasási játékban és szép nyereményekkel is gazdagodhatnak!
Mindössze annyit kérünk, hogy 2012. szeptember 15.
és november 15. közötti időszakban legalább egy
szépirodalmi művet olvassanak el és ezt a könyv
adatlapjának kitöltésével igazolják. Fontos, hogy
családjuk, barátaik, ismerőseik figyelmét felhívják a
részvételre és megkérjék őket, hogy ők is hívják fel
barátaik, ismerőseik figyelmét! Így érhetjük el, hogy
olvasó város legyünk.
A programban való részvétel a következő módon
történhet: jelentkezni lehet az olvasó pontokon, ahol
részvételi kártyát és a könyvekhez adatlapot kapnak.
Olvasó pontok:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Kossuth L. u. 6.)
Fiókkönyvtár (Állomás sétány 17.)
Bárdos Lajos Ált. Isk. könyvtára (Iskola sétány 18.)
Fazekas Mihály Ált. Isk. könyvtára (Radnóti M. u. 2.)
Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. könyvtára (Garas u. 22.)
Radnóti Miklós Gimn. könyvtára (Bazsanth V. u. 10.)
Széchenyi István Ált. Isk. könyvtára (Károlyi u. 24.)

Szent István Ált. Isk. könyvtára (Táncsics M. u. 4.)
Dunakeszi Feszt (Katonadomb).
Kedvezmények:
A játék időtartama alatt beiratkozó felnőtteknél az
éves díj 50%-át kell csak fizetniük (felnőtteknek 600
Ft-ot, a 16 éven felüli diákoknak és pedagógusoknak
300 Ft-ot). A beiratkozási kedvezményt csak a 2012.
november 15-ig kitöltött és leadott könyvadatlap után
lehet igénybe venni. Minden résztvevő Olvasó Város
tollat kap a játékra való jelentkezéskor.
A részvételi kártya feljogosítja tulajdonosát a kedvezmények igénybevételére, továbbá a rajta található
sorszám alapján, a program végén ajándéksorsoláson
vesz részt. Az elolvasott könyvek adatlapjait folyamatosan is le lehet adni, vagy egyben a program végén.
A sorsolás a részvételi kártyák sorszáma alapján történik. A következő díjak kerülnek kisorsolásra:
Egyéni díjak:
Fődíjak: 20.000 Ft, 10.000 Ft, és 5.000 Ft értékű
könyvutalványok, ill. vásárlási utalványok.
További díjak: könyvek, DVD-k, CD-k.
A díjak sorsolása 2012. november 19-én, 14 órától a
könyvtárban lesz, és 20-án látható a Telekeszi TV adásában is. A díjkiosztó december 1-jén 10 órakor lesz.
A programhoz kapcsolódóan a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár külön honlapot üzemeltet, ahol tájékozódni lehet az aktuális információkról, a játék menetéről, a játék szabályáról és hasznos tudnivalókról. A
honlap címe: www.dkvk.hu/olvaso-varos/. Az Olvasó Város programról tájékoztatás kérhető az olvasó
pontokon.
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RENDEZVÉNYEK
Szeptember 15 – november 15-ig
OLVASÓ VÁROS
A nagyszabású olvasási programba a város könyvtáraiban
és a Dunakeszi Feszten lehet jelentkezni

Szeptember 15-16-án 10-19 óráig Könyvtár a Feszten
A könyvtári sátor programjai a túloldalon

Szeptember 16-án, vasárnap 15.30 órakor
RENDHAGYÓ IRODALMI SZALON
a Dunakeszi Feszt szabadtéri színpadán
Vendégünk: Reviczky Gábor Kossuth-díjas
színművész
Házigazda: TARJÁN Tamás irodalomtörténész
Szeptember 27-én, csütörtökön 18 órakor
KÜLDETÉSÉNEK ÉLT – Emlékműsor
Sellei Zoltán halálának 5. évfordulója alkalmából
Közreműködik: Kollár Albin ny. iskolaigazgató, Maczkó
Mária Magyar Örökség-díjas énekművész, Szabó András
előadóművész, Varga István András versmondó és Mácsai
Norbert zeneművészeti szakközépiskolai hallgató

Szeptember 29-én, szombaton 10-12 óráig
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA alkalmából
folyamatos meseolvasás a gyermekrészlegben
Moderátor: Knul-Kerezsi Andrea

DUNAKESZI FESZT 2011

SELLEI ZOLTÁN 1933–2007

GYERMEKPROGRAM

A KÖNYVTÁRI SÁTOR PROGRAMJA
2012. szeptember 15-16-án, szombaton és
vasárnap 10-19 óráig a Katonadombon

KÜLDETÉSÉNEK ÉLT

NÉPMESE NAPJA

„Sellei Zoltánnak küldetése volt, hogy a rendhagyó irodalomórákkal lelki táplálékot vigyen
óvodákba, iskolákba. Küldetése volt, hogy a haza, a nemzet értékeit felmutassa – az előadóművész eszközeivel. Küldetése volt, hogy megszólaljon a Tanúim lesztek! római katolikus rádióműsorban. Küldetése volt, hogy nyomot hagyjon
maga után hangkazettáján, míves CD-jén is, hogy
soha ne feledjük, a vers örök segítségünk, lelki
táplálékunk.”
Csonka Mária

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással
fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék
fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án
rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az
óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó
szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és
felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel
forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi
felé.
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozva a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár az idén is megrendezi a
Népmese napját. Szeptember 29-én, szombaton 10-12
óra között a gyermekrészlegen folyamatos népmeseolvasást szervezünk. Szeretettel várjuk a mesét olvasni és hallgatni szerető gyerekek, szülők, nagyszülők,
óvónők, tanítónők jelentkezését!
A rendezvény házigazdája: Knul-Kerezsi Andrea óvónő.

A MI VÁROSUNK
Kiállítás a fejlődő város eseményeiről, eredményeiről. Kvízjáték a kiállításon látottakról.
OLVASÓ VÁROS
Jelentkezés a programba, beiratkozás 50%-os kedvezménnyel.
KÖNYVTÁRI KIADVÁNYOK ÁRUSÍTÁSA
KÖNYVET KÖNYVÉRT
Könyvcserebere, aki könyvet hoz, vihet is.
AZ ÉN KÖNYVJELZŐM Kézműves foglalkozások gyerekeknek.
Internetes IRODALMI KVÍZJÁTÉK
gyerekek részére
FILMVETÍTÉS – dunakeszi események
A KÖNYVTÁR HÁZHOZ JÖN Online szolgáltatások bemutatása.
KÖNYVTÁRI ŐRJÁRAT
Érvényes olvasójegy nyeremények záloga lehet.
Sok-sok játék, sok-sok nyereménnyel.
Látogasson el a könyvtári sátorba!

MEGLEPETÉSPROGRAM
A DUNAKESZI FESZT LÁTOGATÓINAK
szeptember 16-án, vasárnap 15.30-kor
a szabadtéri színpadon
RENDHAGYÓ IRODALMI SZALON
Házigazda: Tarján Tamás irodalomtörténész
Vendég: Reviczky Gábor
Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színművész

2012. szeptember 27-én 18 órakor a szoboravató
ünnepséget és emlékműsort rendezünk a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtárban Sellei Zoltán halálának 5. évfordulója alkalmából.
Ünnepi beszédet mond és Csúcs Ferenc szobrászművész alkotását felavatja:
Kollár Albin ny. iskolaigazgató
Az ünnepi műsor közreműködői:
Maczkó Mária Magyar Örökség-díjas énekművész,
Szabó András előadóművész. Varga István András
versmondó valamint Mácsai Norbert, az Egressy
Béni Zeneművészeti Szakközépiskola végzős
hallgatója.

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár címe:
2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6. Tel.: 341-853; 351-516
Internet: www.dkvk.hu — E-mail: dkvk@mail.dkvk.hu

Az 1. Sz. Fiókkönyvtár címe:
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel.: 390-144
E-mail: fiok@mail.dkvk.hu

