ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINK
Regisztrált olvasóink a könyvtár internetes
portálján az Olvasói állapot modulban részletes
tájékoztatást kaphatnak a kölcsönzéseikről és az
igénybe vehető online szolgáltatásokról.
Adatmódosítás
Az „Olvasói állapotba" történő bejelentkezés után
az olvasó módosíthatja, kiegészítheti a regisztrált
személyes adatait. Megadhatja, ill. módosíthatja telefonszámait, e-mail-címét és belépési jelszavát.
WEB-es hosszabbítás
Önállóan meghosszabbíthatja a még le nem járt
határidejű kölcsönzéseit. Ha az egeret a hosszabbítás
ikonra húzza, még a hosszabbítás előtt megtekintheti
a következő határidőt.
WEB-es előjegyzés
Amennyiben a keresett könyv jelenleg kölcsönzés
alatt áll a bejelentkezett olvasóknak lehetőségük van
annak előjegyzésére.
Foglalás
A könyvtárban aktuálisan bent lévő könyvre lehet
kölcsönzési igényt bejelenteni.
Egyszerre legfeljebb 3 dokumentumot lehet lefoglalni. A foglalás bejelölése után általában 24 órán
belül visszajelzést küldünk a teljesítésről ezt követően lehet a dokumentumért személyesen eljönni.
E-mail alapú értesítések
Azok az olvasók akik megadják az e-mail címüket
elkerülhetik a postai felszólítást, és a kölcsönzési
határidő lejárta előtt 3 nappal értesülhetnek a közelgő
határidőről, amit egy alkalommal akár az interneten
keresztül is meghosszabbíthatnak. Fel lehet iratkozni
a hetente megjelenő Újdonságok és az alkalmi megjelenésű Könyvtári Hírek hírlevélre is.
CHAT (beszélgetés) a könyvtárossal
Kiegészítő modullal a webes felületen bejelentkezett olvasó és a Windows kliensben dolgozó könyvtáros közti chat (beszélgetés) is lehetséges.

IRODALMI SZALON
BÁLINT ANDRÁS
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, versmondó,
színházigazgató.
1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, majd ezután a pécsi Nemzeti Színházhoz
szerződött. 1969-től a Madách Színház, 1980-tól a
Magyar Filmgyártó Vállalat társulatának színésze,
1985-től a Radnóti Miklós Színház igazgatója. 1983
óta tanít a Színház- és Filmművészeti Főiskolán.
A Színházi Adattárban regisztrált bemutatóinak
száma: színészként 113, rendezőként 6; ugyanitt harminchat színházi felvételen is látható.
Díjak, elismerések
Jászai Mari-díj (1977)
Filmkritikusok díja (1977)
Színikritikusok díja (1987)
Érdemes művész (1988)
TV-kritikusok díja (1989)
VI. Országos Színházi Találkozó Legjobb férfi alakítás díja (1996) - Nem félünk a farkastól (George)
Színikritikusok Díja - Legjobb férfi epizódalakítás
díja (1997) - Ványa bácsi (Szerebrjakov)
Pro Urbe-díj (2003)
Kossuth-díj (2003)
Radnóti Miklós antirasszista díj (2004)
Terézváros Díszpolgára (2006)
Örökös tag a Halhatatlanok Társulatában (2008)
Prima díj (2009)
Hazám-díj (2009)
Jubileumi Prima Primissima díj (2012)
Forrás: hu.wikipedia.org
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November 27-én, csütörtökön 18 órakor
IRODALMI SZALON
Vendég: BÁLINT András színművész
Házigazda: TARJÁN Tamás irodalomtörténész
November 29-én, szombaton
10 órától az 1. Sz. Fiókkönyvtárban
KARÁCSONYI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
10 órakor a központi könyvtárban
OLVASÓ VÁROS DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG
15 órakor a központi könyvtárban
SELLEI ZOLTÁN VÁROSI
VERSMONDÓ VERSENY
Jelentkezési határidő: 2014. november 14-e, péntek

VERSMONDÓ VERSENY

OLVASÓ VÁROS 2014

HÍREK

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár idén 6. alkalommal hirdeti meg a városunk neves előadóművészéről elnevezett Versmondó Versenyt, melyre 2014.
november 29-én, szombaton délután 15 órakor
kerül sor.

Még nem késő! November 14-ig bárki csatlakozhat az Olvasó Város programhoz.

DECEMBERI ELŐZETES

A nevezés feltételei: a versenyre azok a Dunakeszin
élő, (illetve itt dolgozó vagy tanuló) amatőr versmondók jelentkezhetnek, akik betöltötték 16. életévüket.
A jelentkezők egy szabadon választott, magyar költő
versét mondhatják el a zsűri előtt.
Jelentkezési határidő: 2014. november 14-e, péntek
18 óra.
Nevezési lap kérhető a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtárban, (Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.) illetve az
1. Sz. Fiókkönyvtárban, (Dunakeszi, Állomás sétány
17.) valamint letölthető a könyvtár honlapjáról.
(www.dkvk.hu)
A nevezési lapon kérjük megadni: a jelentkező nevét,
születési évét, elérhetőségét: levelezési cím, telefon,
e-mail, valamint a választott költő nevét és a vers
címét.
A verseny díjazása:
I. díj Sellei Zoltán özvegyének díja: 30.000 Ft
II. díj Dunakeszi Város Polgármesterének díja:
25.000 Ft értékű könyvvásárlási lehetőség
III. díj a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár díja:
20.000 Ft értékű könyvvásárlási lehetőség
A zsűri további díjakat, ill. különdíjakat is megállapíthat.
Információ, szervezés: Tuba Zsuzsanna könyvtáros
06-27-341-853/17 mellék, tubazsuzsa@mail.dkvk.hu
A verseny helyszíne: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.
A verseny időpontja: 2014. november 29. szombat
15 óra.

Az olvasásnépszerűsítő program szeptember 14-től
november 14-ig tart. Egy könyv elolvasásával bárki
részt vehet a programban, ha az elolvasott könyvet jó
szívvel ajánlja másoknak is elolvasásra, és erről egy
adatlap kitöltésével és leadásával gondoskodik. A
szerencsés játékosokra értékes díjak várnak.
A programban való részvételre az olvasó pontokon,
lehet jelentkezni. Az itt kapott adatlapot a városban
elhelyezett gyűjtődobozokba lehet bedobni. Az adatlapot ettől az évtől kezdődően online is ki lehet tölteni a www.dkvk.hu/olvaso-varos/ címen.
Olvasó pontok:
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Kossuth L. u. 6.)
Fiókkönyvtár (Állomás sétány 17.)
Dunakeszi Alsó Közösségi ház, Polgármesteri és
Járási Hivata, Földhivatal, Híd ÁBC
A város iskolái
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 2014. november 18-án, 9 órakor a
könyvtárban lesz, és már aznap látható lesz felvételről
a Telekeszi TV adásában is. A díjkiosztást november
29-én, szombaton 10 órakor a központi könyvtárban
tartjuk meg.
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

Karácsonyi családi mesedélelőtt
2014. december 6-án, szombaton 10-12 óráig a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyermekrészlegében
megtartjuk az év utolsó családi mesedélelőttjét.
A mesélés mellett karácsonyi kézműves foglalkozást
tart Fehér Zsófia.
Ajándékkönyvek karácsonyra
A könyvtár kollektívája karitatív tevékenység
keretében vállalta a Dunakeszin élő nagycsaládosok karácsonyi ajándékozásának támogatását
családi könyvcsomagok összeállításával és
díszcsomagolásával.
A könyvcsomagokat elsősorban olvasói ajá ndékokból szeretnénk összeállítani, amihez kérjük a segítségüket. Elsősorban új vagy újszerű
állapotú gyermek- és ifjúsági könyvek felajánlását kérjük. Az erre szánt könyveket november
közepéig a könyvtár nyitvatartási idejében
bármikor át lehet adni.
Kedves Olvasóink!
A külső raktárból való kölcsönzés határozatlan ideig
szünetel. Megértésüket köszönjük
ÉV VÉGI NYITVATARTÁSI REND
A központi könyvtár
2014. december 13-án 9-14 óráig tart nyitva
2014. december 24 – 2014. január 4-ig zárva tart
Az 1. sz. Fiókkönyvtár
2014. december 13-án, szombaton zárva tart
2014. december 22 – 2014. január 4-ig zárva tart

