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KÖSZÖNTÕ
82. Ünnepi Könyvhétre készülő
dünk. Azért fontos számunkra ez az
ünnep, mert az alkalomra megjelenő
új könyvek, könyvbemutatók, íróolvasó találkozók azt jelzik, hogy
az emberek életének szerves része
az irodalom sokszínű világa. Idén
az Ünnepi Könyvhét különleges,
rendkívüli ünnepi eseményeket tartal
maz. Megemlékezünk arról, hogy 60
évvel ezelőtt alapították Dunakeszi
könyvtárát, és 25 évvel ezelőtt,
1986-ban éppen a könyvhéten adták
át a városnak a központi könyvtár
jelenlegi felújított, kibővített épületét.
Az országos helyzetképet ismerve
Dunakeszin kissé későn teremtődtek
meg a városi könyvtár működésének
feltételei, így elég nagy ütemben
kellett a lemaradásunkat behozni.
A jövőbe mutató szakmai terveink
megvalósításával nemcsak felzárkóz
tattuk a város könyvtárügyét, hanem
mára több tekintetben élen járunk a
korszerű szolgáltatások terén. Nem
felejtkeztünk meg Jókai Anna írónő
szavairól sem, amit a 25 évvel ezelőtti
ünnepség vendégeként mondott: A
nemes formájú könyvtárat töltsük meg
nemes tartalommal! Állományunk
– beleértve a fiókkönyvtárakat is
– megújult, egyaránt szolgálja a ki
kapcsolódást, a szakmai igényeket, az
élethosszig tartó tanulást. Az internet
tel, az elektronikus szolgáltatásokkal
kaput nyitottunk a világra. Prog
ramjaink, különös tekintettel a ha
gyományteremtő rendezvényeinkre,
igényesen szolgálják a közönségüket.
Helytörténeti kiadványainkkal bemu
tattuk a város történetének fontosabb
eseményeit. Ezúton mondok köszöne
tet a könyvtárunkat működtető városi
önkormányzatnak és a 25 év alatt
a könyvtárunkban dolgozó könyv
tárosoknak, hogy a nemes tartalom
alakításának részesei voltak��.
Csonka Mária

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Jubileumi könyvtári napok 2011. május 30 – június 4-ig
a város 60 éve mûködõ és mai arculatát 25 éve elnyerõ könyvtárában

Ezen a héten a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban a fénymásolás és nyom
tatás kivételével minden szolgáltatás és a beiratkozás díjmentes. Azoknak az olvasóknak,
akik visszahozzák a lejárt kölcsönzési határidejű dokumentumokat, az összeg nagyságától
függetlenül elengedjük az eddigi késedelmi díjat és a kiküldött felszólítások költségét.

Május 30-án, hétfõn 17 órakor

MÚLTIDÉZÕ
A könyvtártechnikai kiállítást megnyitja: Preysing Frigyes

Május 31-én, kedden 10–18 óráig

OLVASÓK NAPJA
A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény
9,50 órakor Koszorúzás és megemlékezés
a könyvtár névadójáról Kölcsey Ferenc szobránál
10 órakor ÜVEGGOLYÓK
Joós Tamás előadóművész zenés irodalmi műsora gyerekeknek
1���������
5 órakor A legfiatalabb és legidősebb olvasók köszöntése
Könyvtártörténeti vetélkedő és játék

Június 2-án, csütörtökön 17 órakor: AZ ÚJ KÖNYVTÁRI PORTÁL
A könyvtár új weblapját bemutatja Preysing Frigyes és Lőrincz Róbert

Június 3-án, pénteken 18 órakor

ELÕTÉR-KIÁLLÍTÁS TÓNIÓ KARIKATÚRÁIBÓL
A kiállítás megnyitja: Peti Sándor, a DunArt Képzőművészeti Egyesület vezetője

Június 4-én, szombaton 10–14 óráig

KÖNYVHETI KÖNYVUDVAR programok a könyvtár udvarában
Babits Mihály: Ritmus a könyvről című versét előadja Imre István színművész
Bevezetőt mond: Csonka Mária igazgató
Ünnepi köszöntőt mond: Dióssi Csaba polgármester, országgyűlési képviselő
Író-olvasó találkozó Jókai Anna Kossuth-díjas íróval, a találkozó végén az írónő dedikál
A Kéziratos történelem c. új helytörténeti kiadványt bemutatja Csoma Attila szerkesztő
Könyvtártörténeti vetélkedő díjazása

GYERMEKPROGRAMOK a könyvtár elõtti parkban
A Tücsök Bábegyüttes előadása és az Apacuka zenekar koncertje
Családi mesedélelőtt, szülők mesélnek gyerekeknek – Kézműves foglalkozások, játékok
A programok idején könyvheti könyvvásár (Líra Könyváruház). A helyszínen büfé üzemel.
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KÖNYVHETI VENDÉGEK
Jubileumi programok a könyvtárban

Az Ünnepi Könyvhéten
idén �����������������������
jubileumi programokkal
várja olvasóit és természetesen
minden érdeklődőt a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár. A
színes rendezvényeket a Du
nakeszin hatvan éve működő,
a mai körülményeit és arcu
latát negyedszázada elnyerő
könyvtár tiszteletére rendezik
az intézmény munkatársai.
A jubileumi program kereté
ben sor kerül majd könyvtár
technikai kiállításra Preysing
Frigyes közreműködésével, a
legfiatalabb illetve legidősebb
olvasók köszöntésére, játékos
vetélkedőkre a könyvtár törté
netéhez kapcsolódóan. Az el
nyert uniós pályázat keretében
kialakított könyvtári webportál
is bemutatásra kerül. A TÁ
MOP-3.2.4-09/1/KMR pályá
zat során megvalósított portált
Preysing Frigyes rendszerin
formatikus és Lőrincz Róbert
könyvtáros mutatja be.
Június 3-án 18 órakor Peti
Sándor, a DunArt Képzőmű
vészeti Egyesület vezetőjének
megnyitójával veszi kezde
tét az előtér kiállítás Tónió
karikatúráiból, aki húsz éve a
könyvtár falain belül tartotta
bemutatkozó kiállítását váro
sunkban. A művész azóta is
rendszeres kapcsoltban áll az
intézménnyel. Ahogy nyilat
kozta: „Sok szinten kaphatok
információt: könyv, folyóirat,
digitális technika formájában,
és ezt mind használom is. Egyszóval jó ide járni.” A kiállítás
június 24-ig a könyvtár nyitva
tartási idejében, a megnyitót
követően folyamatosan meg
tekinthető lesz.
Tóth Antal – Tónió – 1987ben felvételizett az Iparművé
szeti Főiskolára, ahol diplo
máját 1991-ben szerezte meg
grafika és formatervezés sza
kon. Elmondása szerint: „30
éves koromig eszembe sem jutott, hogy karikaturista leszek.

Igazából én csak szatirikus
portrékat rajzolok, egy sajátos
»fotó-irrealista« stílusban. Ha
ránézek az arcra, egy pillanat
alatt eldöntöm, hogy merre
kell elindulni, mit kell kiemelni
vagy elhanyagolni. Minden
részletet alaposan megfigyelek
és pontosan rögzítek. Amikor
készen vagyok és megnézem
a kész rajzot, érdekes, hogy a
belső emberi tulajdonságok is
kiülnek az arcra, és ez a legizgalmasabb pillanat az alkotás
során.”
Június 4-én , szombaton 10
órától kerül megrendezésre a
Könyvheti Könyvudvar nevű
esemény a könyvtár udva
rában, ahol Csonka Mária
igazgatónő, valamint Dióssi
Csaba polgármester, ország
gyűlési képviselő ünnepi be
szédét követően író-olvasó
találkozó lesz Jókai Anna
Kossuth-díjas íróval. Jókai
Anna a könyvtár huszonöt
évvel ezelőtti megnyitóján is

vendégként szerepelt és azóta
is a legnépszerűbb és legolva
sottabb kortárs íróként tarthat
juk számon könyvtárunkban.
A találkozó végén lehetőség
nyílik az írónő könyveinek
dedikálására is.
Jókai Anna 1961-ben sze
rezte diplomáját a budapesti
Eötvös Loránd Tudomány
egyetemen magyar-történelem
szakos tanárként. 1961-től
1970-ig általános iskolában,
1971–1974 között pedig a
Budapesti Vörösmarty Mi
hály Gimnáziumban taní
tott. Írói pályája csak 33–34
éves korában kezdődött, azóta
szabadfoglalkozású író- és
költőnő, illetve a Digitális
Irodalmi Akadémia alapító
tagja. 1968‑ban jelent meg
első regénye, a 4447, mely
nek címe egy külvárosi ház
helyrajzi számára utal, 1969ben pedig Kötél nélkül címen
adta ki első novelláskötetét.
Művei ettől fogva az érdeklő

dés középpontjába kerültek,
széles körű kritikai visszhang
és olvasói érdeklődés fogadta
őket. Azóta is folyamatosan
jelen van az irodalmi életben,
számos közéleti tisztséget vi
sel, különböző díjakat nyert és
díszpolgári kitüntető címmel
is jutalmazták munkásságát.
A fent felsorolt fellépők
mellett az ünnepi rendez
vény színvonalát Imre István
színművész előadása fokozza
majd. Az Ünnepi Könyvhétre
megjelenő, a könyvtár Kéz
iratos történelem című hely
történeti kiadványát Csoma
Attila szerkesztő mutatja majd
be szintén a szombati nap fo
lyamán.
A könyvtár előtti parkban a
gyermekek részére szervezett
programok között szerepel a
Tücsök Bábegyüttes előadása
Mesélő dallamok címmel és az
Apacuka zenekar koncertje is.
Az olvasóteremben a családi
mesedélelőtt során szülők me
sélnek majd gyermekeiknek,
az udvaron pedig kézműves
foglalkozások várják az érdek
lődő fiatalokat.
Legindi Tímea

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár dolgozói 2011-ben
Tónió ajándéka a jubiláló könyvtárnak
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A Kölcsey Ferenc Váro
si Könyvtár feladatai között
kiemelt helyen szerepel a Du
nakeszin élő írók, költők fel
karolása, támogatása. Immár
többéves hagyomány, hogy a
helyi amatőr, szépirodalommal
foglalkozók a könyvtár által
szervezett felolvasó estek kere
tében mutathatják be alkotásai
kat művésztársaiknak, valamint
a szélesebb nagyközönségnek.



KÖZTÜNK ÉLNEK
Írók költõk a városban
verseiket, novelláikat. Anyagi
lehetőségeink függvényében
itt is tervezzük egy válogatás
közreadását.
2010-ben a Kölcsey Fe
renc Városi Könyvtár váro
sunk ismert amatőr költőjére,
a 2006-ban elhunyt Hespné
Házos Máriára emlékezve egy
emlékkönyv szerkesztését és
megjelentetését határozta el. Az
idén megjelenő közel kétszáz
oldalas kiadvány a költőnő ver
seit, naplószerű visszaemléke
zéseit, fényképeit tartalmazná.
A megjelentetéshez szükséges
költségek meghaladják a könyv
tár anyagi lehetőségeit, ezért
felhívással fordulunk azokhoz,
akik előfizetéssel támogatni tud
nák a könyv létrejöttét. Kérjük

Hespné Házos Mária
segítő, támogató szándékukat
jelezzék a könyvtárnak! Az elő
fizetők névsorát természetesen
a kiadványban kiemelt helyen
szerepeltetjük!
Lőrincz Róbert

Varjas János
A könyvtár irodalmi pályá
zatokkal is próbálja megszólíta
ni az alkotókat. Intézményünk
az 1997-es pályázat díjnyertes
műveit antológia megjelente
tésével örökítette meg. A 97-es
kiírás során Dunakeszi külföldi
testvérvárosainak alkotói is
lehetőséget kaptak a bemutat
kozásra, s az olaszországi Ca
salgrande-ból pályázó Carmen
Togni Daviddi költőnő verseit a
könyvtár könyv formában is ki
adta. 2009-ben másodízben kiírt
pályázat is nagy sikert aratott,
több mint harmincan küldték be

Sellei Zoltán
Városi Versmondó
Verseny
A 2010. december 4-én máso
dik alkalommal megrendezett
verseny győztesei:
I.
Császár Bíró Lilla
II.
Varga Lili
III. Varga István András
Különdíjban részesültek:
Aranyi Péter, Latinovics Zol
tán, Nagy Márton, Tóth Enikő,
Villám Boglárka

Kéziratos történelem
Dokumtumgyûjtemény a városról

Az idei könyvhéten jelenik
meg a könyvtár kiadásában a
Lapok Dunakeszi múltjából
könyvsorozat negyedik része,
Kéziratos történelem címmel.
A kötet a könyvtár helytörténeti
anyagában lappangó, kevesek
által ismert, mindössze néhány
oldalas kiadatlan kéziratok köz
lésére vállalkozik. A válogatás
eredetileg csak kéziratokat tar
talmazott volna, de a szerkesz
tési munka közben rá kellett
ébredni arra, hogy ha a város
történetének teljes ívét be akar
juk mutatni, akkor néhány már
publikált szöveget is közölnünk
kell. A kötet 33 szöveget tartal
maz, amelyek témái időrendi
sorrendben követik egymást.
A szerkesztés során fontos
szempont volt, hogy a település
történetének minden lényeges
eleme szerepeljen a váloga
tásban, amely így Dunakeszi
teljes történetét átfogja az ókori
előzményektől a középkoron
át egészen napjainkig. Az ös�

szeválogatott szövegek nagy
része kézirat, azaz kézírással
készült szöveg, vagy néhány
példányban, írógépen, esetleg
számítógépen készült irat, de a
fent közölt okok miatt néhány
újságban vagy könyvben publi
kált forrás is szerepel benne. A
könyv jó kiegészítője az iskolai
oktatásnak, de minden, a telepü
lése iránt érdeklődő olvasónak
ajánlom.
Csoma Attila szerkesztő

K������
RÓNIKA
1986–1991

Dunakeszi lakói 1986.
május 28-án közös örömmel
vették birtokba a felújított,
kibővített városi könyvtárat,
mely kitárta kapuit és azóta
is szeretettel várja látogatóit.
Ezen a napon elsőként Jókai
Anna, Kiss Dénes és Illés
György írókkal találkozhattak
olvasóink. Az olvasóteremből a
Magyar Rádió által közvetített
élő irodalmi adásban Béres Ilo
na, Hegedűs D. Géza, Lukács
Sándor is szerepelt.
A könyvtárosok nekiláttak
szakmai terveik megvalósításá
nak. Már az első évben üzembe
helyeztek egy Commodore
16-os számítógépet a gyermek
részlegben. Ezzel elindult egy
még ma is tartó folyamat, a
könyvtári munka számítógé
pesítése. A lakossági igények
nek megfelelően elkezdődött a
videotéka kialakítása, és még
ebben az évben otthonra talált
a könyvtárban a Nyugdíjas Pe
dagógus Klub.
A külön állományrészként
kezelt helytörténeti gyűjte
ményben való könnyebb kere
sést segítette az Ajánlójegyzék
Dunakeszi ismeretéhez c. kiad
vány elkészítése 1988-ban. A
gyermekolvasók könyvkészítő
pályázaton vehettek részt, és
ebben az évben indult útjára a
20 éven keresztül tartó Városi
Versmondó Verseny. 1990-től a
könyvtár népszerűsítése céljá
ból Könyvesbálokat szervezett
a könyvtár a József Attila Mű
velődési Központ színházter
mében, melyeken elsősorban a
könyvtár olvasói, pártoló tagjai
vettek részt.

A könyvtár elsõ logója
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HAGYOMÁNY- ÉS KÖZÖSSÉG
TEREMTÕ RENDEZVÉNYEINK
A könyvtár az a közösség
számára, mint az ember számá
ra a család. Erőtér. A közösség
kultúrájának, a kultúra megerő
sítésének, megújításának és át
adásának helyszíne. Könyvtár hí
ján, közösségek veszhetnek el. A
kultúra átadásának számos formá
ja van. Tudásátadásról beszélünk
akkor is, amikor különböző ren
dezvényeket vonultatunk fel,
amikor zenei rendezvényt vagy
beszélgetést szervezünk, ami
kor kiállítást rendezünk, amikor
felolvasunk, amikor versenyt
hirdetünk, amikor bemutatunk
egy alkotót, annak munkáit és
munkásságát stb. Nincs olyan
könyvtári rendezvény ami ne a
tudásátadásról szólna.
Mi, könyvtárosok abban
vagyunk érdekeltek, hogy az
ismeretátadási folyamat minél
mélyebben, minél személyre
szabottabban menjen végbe.
Lehetőleg úgy, hogy az ismeretet
befogadó képes is legyen minél
előbb alkalmazni azt. Nem lehet
szó a résztvevők számáról, mint
ahogy anyagi bevételről sem. A
cél az, hogy mindenki, aki eljön
könyvtárunk különböző rendez
vényeire, optimális formában és
módon jusson tudásélményhez.
A jó könyvtár felkészült könyvtá
rosainak köszönhetően látja, érzi
és érti a tudását éppen megszerző
könyvtárhasználót. Észleli azt a
hatást, amit az ismeretélmény ki
váltott, és erre reagálva szervezi,
készíti el, ajánlja a soron követ
kező élményt. A könyvtár örök
küldetése, hogy életük végéig
segítse használóinak önépítési
folyamatát, ahogy a család is se
gíti az egyént egész életútján, sőt
nemzedékeken át. Célunk a társa
dalmi esélyegyenlőség, hitelesség
és pontosság, megkülönböztetés
nélküli biztosítása a könyvtári
(társadalmi) információk piacán,
lehetőség szerint az anyagi korlá
tok minimalizálása mellett.
A fent leírt szempontokat
figyelembe véve végezzük napi

munkánkat városunk lakosságá
ért. A tavalyi évben elnyert Új
Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív
Program „Tudásdepó–Expressz”
A könyvtári hálózat nem formá
lis és informális képzési szere
pének erősítése az élethosszig
tartó tanulás érdekében című
uniós pályázatunk Olvasó Város
keretprogramjának a része volt
többek között három Irodalmi
Szalon és a 2. alkalommal meg
rendezett Sellei Zoltán Városi
Versmondó Verseny is.
Egyre népszerűbb a több
mint másfél évtizede műkö
dő Irodalmi Szalon, bővül a
résztvevők köre, jó hatással
van az olvasókra, különösen a
fiatalokra, az írókkal, költőkkel
való személyes találkozás. A
közvetlen kapcsolat felkelti az
érdeklődést műveik iránt, hisz
személyes élményeken keresz
tül a kortárs irodalom jobban
megközelíthető, megérthető. A
házigazda a kezdetektől Tarján
Tamás irodalomtörténész. Az
Irodalmi Szalon legutóbbi vendé
gei voltak: Szabó T. Anna költő,
műfordító; Szilágyi Ákos költő,
műfordító; Bartis Attila író; Dar
vasi László író, költő.
A verset kedvelő 16 éven
felüli dunakeszi lakosoknak
szervezzük idén immáron har
madik éve a városunk díszpolgár
előadóművészéről elnevezett
Sellei Zoltán Városi Versmondó

Versenyt. Ez a program a koráb
ban 20 éves hagyománnyal is
büszkélkedő verseny folytatása,
bizonyítja, hogy az évtizedes
munka szép számmal emelte a
verseket értő módon kedvelő
olvasóink számát.
Szeretném felhívni figyel
müket egy másik hagyományos
rendezvényünkre, a Helyi írók,
költők felolvasó estjére. Ezt a
rendezvényünket minden évben
október közepén tartjuk. Nagy
örömünkre a tavalyi évtől több
fiatallal bővült az itt kialakult
baráti társaság. Felhívást tet
tünk közzé, illetve személyre
szóló megkeresésekre közel
húszan jeleztek vissza, hogy
bemutatkoznának, és élnének a
felolvasás lehetőségével.
Az írás művészete, ugyan
úgy megfoghatatlan, mint az
emberi élet. Minden műnek más
és más az üzenete. A művészetre
mindenkinek önmagában kell
rátalálnia. Verset, prózát olvasva
gyakran érezzük: ez a gondolat
nekünk, rólunk szól, s az író,
a költő szebben fejezi ki saját
örömünket, bánatunkat, mint
ahogyan azt magunk tennénk.
Aki írásra adja a fejét, lehető
séget teremt magának, hogy
elmondhassa: mit él meg, ho
gyan gondolkodik, vagy éppen
arról beszélhet, miért olyan a
világ, mint amilyen. A vers és a
prózaírás is talán az emberi ön
kifejezés egyik legjobb eszköze,

út saját magunk és más emberek
szívéhez. Persze szobánk ma
gányából nehéz kilépni, mert
megannyi kérdést teszünk fel
magunknak. Kíváncsiak-e má
sok arra amit írok? Jó az amit csi
nálok? Mi lesz ha nincs sikerem?
Egyáltalán érdemes csinálni ezt
az egészet? A válaszokat hosszú
évek kitartó munkája hozhatja
meg. Sok siker és még több ku
darc tanulsága, amely felvillantja
a továbblépés lehetőségét. Meg
kell ismerni számtalan különbö
ző véleményt, hogy letisztulhas
son az író ember belső hangja,
mércéje, de ehhez meg kell
ismertetni magunkat. A könyv
tár ezzel a rendezvényével is
szeretné biztosítani a lehetőséget
a bemutatkozásra a városunkban
alkotó emberek részére, közön
séggel és értő társakkal segítve
próbálkozásaikat.
A tavalyi évben írásaiból
részleteket olvasott fel: Aranyi
Péter, Dér Győző, Arlet László,
Tóth Imre, Péntek Lajos, Cson
gor Andrea, Katona M. István,
Kardos József, Hajdú Csilla, Lu
cza Tibor, Pál Benedek, Vándor
Gábor, Varga Georgina, Varjas
János, Kis Orsolya, Tóth Enikő,
Vincze József.
A közösségépítésnek az
előzőekhez hasonló színtere
az 1997-től szervezett előtérkiállítások sora. Az évente há
rom-négy egymástól elszigetelt
műkedvelő vagy az alkotást már
hivatásszerűen folytató művész
kiállítása hamar megteremtette
az egymás műveire figyelő, ön
tevékenyen szerveződő kiállítás
látogatók közösségét. Közöttük
alkotó és befogadó egyaránt
megtalálható és olyan is, akinek
a pályáján az elindulást egy itteni
kis kamara-kiállítás inspirálta.
A jövőben is számítunk kö
zösségteremtő rendezvényeink
résztvevőire, hiszen tudjuk, amel
lett, hogy jól érezhetjük magun
kat egymás társaságában, még a
tudásátadás is hasznunkra lehet
az élethosszig tartó tanulásunk
során. Építsünk és bővítsünk
közösségeket, kinek, kinek ér
deklődési köre szerint!
Németh Klára
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Helyismereti
információk közzététele
A TÁMOP pályázat kere
tében kialakításra kerül egy
több részből álló helytörténeti
adatbázis, amely elektroniku
san lesz elérhető a könyvtár új
honlapján. A kistérségi alkotók
adatbázisa a Dunakeszin, Gö
dön, Fóton és Mogyoródon élő
művészek, írók, költők adatait
tartalmazza. Az elérhetősége
ken és az életrajzokon kívül
feltünteti az alkotó díjait, fonto
sabb kiállításait, nyomtatásban
megjelent műveiket, a róluk
szóló irodalmat, valamint – a
képzőművészek esetében – há
rom alkotásuk fényképét is. Egy
másik helyismereti adatbázis a
kistérség négy településén ta
lálható szobrok, emlékművek,
emléktáblák és kiállítóhelyek
összegyűjtésére és bemutatá
sára vállalkozik. Ilyen jellegű
feltáró munka a kistérségben
eddig nem készült, így a vál
lalkozás újító jellegű. Az egyes
tételeknél a fényképeken kívül
szerepelni fog – amennyiben
megállapítható, kikutatható – a
műtárgy elnevezése, pontos he
lye, méretei, anyaga, avatásának
ideje, alkotójának megnevezése,
valamint a rajta lévő szöveg.
A Dunakeszi helytörténeti
fotóadatbázisban – mely két
városi intézmény, a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár és a
Révész István Helytörténeti
Gyűjtemény közreműködésével
jön létre – mintegy 2000 olyan
fényképfelvétel és képeslap
kerül feldolgozásra, amely
leginkább reprezentálja a vá
ros történetét. A témák szerint
rendezett képekhez leírás is
készül a felvétel „tartalmáról”,
méreteiről, készítésének ide
jéről és amennyiben ismert, a
készítőjéről is.
A Látnivalók Dunakeszin
című projektünk Dunakeszi ne
vezetes épületeit, műemlékeit,
köztéri műalkotásait mutatja
be virtuálisan a gyalogosan,
kerékpárral és kerekesszékkel

Részlet a készülõ webportál helyismereti adatbázisából
közlekedőknek. Megpróbál
tunk a teljességre törekedni, a
térképes adatbázis összesen 50
állomás anyagát dolgozza fel
részletesen. A több egymástól
független, ám közös pontokkal
is rendelkező útvonal felöleli
Dunakeszi-Alag nevezetes he
lyeit, bemutatja a különböző
látnivalókat, felidézve ezzel a

település történetének különbö
ző időszakait is a római kortól
egészen a közelmúltig.
Az új könyvtári portálunk
hoz külön családtörténeti al
oldalt is készíttetünk, ahova
családtörténeti és a városhoz
kötődő dokumentumokat tölt
hetnek fel a lakosok.
Lőrincz Róbert

A Duna������
keszi Helytörténeti
���������������������
Szemle

10. száma
I�������������������������
dén májusban már tizedik
alkalommal jelentkezik a város
helyismereti lapja, a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár ki
adásában megjelenő Dunakeszi
Helytörténeti Szemle. A 2008
májusában útjára indított új
ság évente három alkalommal
kerül az érdeklődők kezébe
Dunakeszi és Alag múltját
feltáró tanulmányokkal. Büsz
kén mondhatjuk, hogy a lap
egyre bővülő, elkötelezett
olvasótáborral rendelkezik,
híre és példányai már a város
határain túlra, sőt külföldre is
eljutottak.

Az idei első számban töb
bek között megismerkedhetünk
a dunakeszi repülőtér történe
tével, valamint a mostanában
előkerült jegyzőkönyvek, do
kumentumok alapján betekint
hetünk a Lóverseny Vállalat
alagi telepén 1956/57-ben mű
ködő munkástanács tevékeny
ségébe. Újra belemerülhetünk
a dunakeszi családnevek jelen
téstani vizsgálatába és folytató
dik az egykori alagi angol lovas
kolónia családjait bemutató so
rozat is, ezúttal a Reeves család
„főszereplésével”.
Lőrincz Róbert

1992–1996
A hagyományos könyvtári
szolgáltatások mellett egyre na
gyobb érdeklődéssel fordultak
az olvasók az új médiatípusok
felé. A kölcsönzési lehetőség
bevezetését követő 4. évben,
1993-ban az első év hetvensze
resére nőt a videókölcsönzések
száma, hogy aztán néhány
éven belül vezető szerepét át
adja a még népszerűbbé váló
DVD-nek. Ebben az időszakban
jelent meg a könyvtár gyűjte
ményében a CD és számító
gépes CD-ROM is. 1995-ben
két alapító kezdeményezésére
bejegyzésre került a Dunake
szi Városi Könyvtárért nyitott
alapítvány, amelynek támoga
tásával a céljaival egyetértők
hozzájárulhatnak a könyvtár
műszaki és számítástechnikai
fejlesztéséhez. Az elmúlt 15
év szinte valamennyi jelentő
sebb informatikai fejlesztését
a lakossági támogatások is se
gítették.

Így hirdettük az internetet
1996-ban
Az 1996-os könyvhét idején
a városi könyvtárak közül elsők
között indítottunk nyilvános
internet szolgáltatást egy IBM
486-os számítógéppel és 33,6
kbps „csúcssebességű” mo
demmel. 1993-tól a Könyvtári
Napok c. könyvtári újság tartal
mi és műszaki szerkesztését is
magunk végezzük és a cikkek
döntő többségét is már a könyv
tár dolgozói írják. A növekvő
számú rendezvényünk propagá
lása és az olvasók tájékoztatása
érdekében 1996-tól Könyvtári
Hívogató címen évente 5-6 hír
levelet is megjelentetünk. A fel
újított könyvtár első 10 évében
113 íróval, előadóművésszel,
képzőművésszel és szakelő
adóval találkozhatott a könyvtár
közönsége.
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A közelmúlt
legkedveltebb
regénytémái
Érzelem minden mennyi
ségben! A klasszikus roman
tikus regényírók (Katherine
Stone, Mary Jo Putney, Lisa
Jackson, Juliette Benzoni) mel
lé felfejlődött az új generáció
(Nora Roberts, Elizabeth Ad
ler, Sophie Kinsella). Magyar
szerzőink sem tétlenkednek
ezen a területen, a Nők Lap
ja fiatal, női újságírói gárdája
egymás után dobja piacra nép
szerűbbnél népszerűbb modern
romantikus regényét. „Új”
vadromantikus irányzatként
különös szerelmi történetek
születnek, horrorisztikus szál
lal keverve vámpírok és embe
rek között. (Stephenie Meyer,
Richelle Mead) A bűnügyi és a
fantasztikus regények töretlen
népszerűségnek örvendenek.
A klasszikus regények kicsit
háttérbe szorultak talán, de
még mindig nagyon kedvel
tek Márai Sándor, Wass Albert
könyvei mellett Ken Follett
könyvei is. Az életmód és ezo
terikus könyvek változatlanul
keresettek. (Osho, Rüdiger
Dahlke, Müller Péter, Popper
Péter.)
A gyermekek között Bar
tos Erika családi történetei a
legvonzóbbak, de e mellett
Geronimo Stilton kalandjai is
nagyon népszerűek. Thomas
Brezina kiskamasz lányoknak
való könyvei is kelendőek,
a kisebbek viszont Wilbert
Awdry Thomas-áért rajonga
nak. Sokan olvasnak Fekete
Istvánt, Szepes Máriát, Berg
Juditot. J. K. Rowling köny
veit is sokan kikölcsönzik és
a Disney-könyveket is sze
retik. Az ismeretterjesztő Mi
micsoda mini; Scolar Mini;
és a Mit? Miért? Hogyan? so
rozatot mindig elkapkodják.
Új gyermekirodalmi téma a
misztikus ifjúsági regény, a
gyermek-horror (Darren Shan,
Böszörményi Gyula).
Lenkei Valéria

Könyvtárunk legféltettebb kincsei közé tartozik a
Vendégkönyv. A vaskos kötetből már a másodikat őrizzük,
igazi értékét vendégeink és a
könyvtár látogatóinak kézírásos bejegyzései jelentik. A
könyvet lapozva megelevenedik a múlt és polcok között
járva régi idők előadásainak
visszhangját véljük hallani.
2001-ben már közöltünk
egy rövid összeállítást a bejegyzésekből, most felidézve
az akkori sorokat az újabb
időkkel folytatjuk a visszapillantást.
1986. május 28.
Könyvet fellapozni, új könyvet kinyitni nagy öröm. Egy
új, felújított könyvtár ajtaját
kitárni nemcsak nagyobb öröm,
hanem több is annál, mert
közösségi várakozást betöltve:
közös öröm. A könyvtár régi
olvasóinak és új látogatóinak,
a könyvtárosoknak sok sikert,
jó munkafeltételeket – és főként felejthetetlen szellemi
élményeket – kívánok teljes
bizalommal.
Pusztai Ferenc
1987. november 23.
Egy kedves hangulatú találkozás emlékére!
Mándy Iván,
Liptay Katalin,
Máray Enikő
1989. június 9.
„Használni akartam nem
tündökölni.”
Koncz Gábor
1989. november 20.
Remélni szeretném, hogy
1989. november 20-án kölcsönösen figyelmesen beszélgettünk a Dunakeszi Városi
Könyvtár olvasóival.
Konrád György
1��������������
991. május 30.
Megkérném a könyvtár mélyen tisztelt fiataljait, hogy ha
odaérnek, integessenek a nevemben az ezredfordulónak…
Határ Győző

VISSZAPILLANTÁS

Válogatás a könyvtár vendég-

1995. május 3.
Remélem az olvasók is jól
érezték magukat, nemcsak én.
Vámos Miklós
1995. június 7.
Nagyon köszönöm a meghívást, remélem a mai helyzet
lefestésével nem vettem el az
életkedvüket!
Spíró György
1996. május 8.
„Csak tíz év múlva
Ne ez a dal legyen!”
Hegedűs D. Géza
1996. október 24.
Nagyon nagy alkalom volt
itt lenni egy olyan műsorral,
aminek itt volt az első bemutatója; nem fogom elfelejteni.
Bereményi Géza
Köszönet Dunakeszinek,
hogy most aztán lehet!
Cseh Tamás
19���������������
97. április 30.
Játszani magyarul: „aki
megért megértet, egy népet megéltet”. A dunakeszieknek szeretettel találkozásunk emlékéül.
Kányádi Sándor
1998. január 22.
Mégiscsak van itt-ott – hál’
Istennek – folytonosság az
életünkben: tíz év múltán is
szeretettelt, szellemi éhséget s
közönséget találhattunk a dunakeszi könyvtárban. Kívánjuk
magunknak, hogy tovább s tovább ez így legyen. Köszönettel
az (ismét ) szép estéért.
Reményi József
Köszönjük, hogy vendégszerető környezetben, barátok
között, a Himnusz melegénél,
együtt ülhettük meg A magyar
kultúra napját, s elmondhattuk
– a könyvbarátoknak, egymásnak és önmagunknak –, amit a
világról gondolunk, ami a lelkünket nyomja. Sok szeretettel.
Tarján Tamás

1999. november 12.
„ Mert akik hisznek erejük
megújul, szárnyra kelnek mint
a sasok.”
Örömmel voltam itt. Köszönöm.
Kilyén Ilka
2000. január 26.
De jó nekem, hogy itt lehettem kétezerben elsőként.
Jankovics Marcell
2000. május 31.
Itt jártam a Kölcseyről
frissen elnevezett könyvtárban
2000. május 31-én, és ennek
emlékére örömmel vésem be a
nevemet és jókívánságaimat a
könyvtár emlékönyvébe. Utolérhetetlen és a gyerekkortól
kezdve ismerős hangulata van
azoknak a beszélgetéseknek,
amelyeket a sok-sok könyv
és könyvespolc társaságában
folytatunk le- az olvasók előtt.
Hát ezért a világ egyik legjobb
helye számomra a könyvtár.
Köszönöm és szeretettel üdvözlöm a könyvtárosokat és az
olvasókat.
Závada Pál
2001. január 22.
15 év után újra itt – abban
a reményben, hogy újabb 15 év
múlva még találkozunk... Örülök, hogy a kedves olvasókkal
együtt lehettem ezen a jeles
napon! Szeretettel:
Jókai Anna
2001. október 18.
„El kell indulni minden
útra, az embert minden úton
várják...”Szerencsére itt Dunakeszin őszintén, értően és
kiváncsian.
Csoóri Sándor
2001. november 14.
Dunakeszin szeretik az irodalmat (még mindig) úgy tapasztaltam. Jó volt a szó!
Görgey Gábor
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1997–2001

könyvének bejegyzéseibõl
2002. február 28.
Köszönöm, hogy ilyen szép
társaság nyomában engem is
meghívtak! Igyekeztem felnőni
a feladatomhoz, a mesékhez,
nótákhoz! Egészséggel használják!
Berecz András
2004. január 22.
Köszönöm a meghívást,
kellemes hangulatú író-olvasó találkozó volt, örülök az
érdeklődésnek, én is sok szép
élménnyel távozom!
Szakonyi Károly
2006. január 26.
Köszönöm a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár olvasóinak, hogy meghívtak és
szeretnek talán egy picit. (Én
őket igen.)
Temesi Ferenc
2006. június 8.
Meghatva a Kedves Közönség és a Vendéglátók figyelmességétől, jó emlékkel
távozunk.
Vathy Zsuzsa,
Lázár Ervin
2����������������
006. november 6.
Öröm és megtiszteltetés
volt számomra, hogy a Városi
Pedagógiai Napok programja
keretében nyitott és érdeklődő
kollégáknak beszélhettem a biblioterápiáról, talán egy újabb
segédeszközt adhattam a kezükbe az olvasás megszerettetése és
„megmentése” érdekében.
Bartos Éva

2007. június 9.
Nagyon szépen köszönöm
ezt a kedves – bár nagyon forró délelőttöt. Remekül éreztem
magam, hála a kellemes közönségnek és Tarján Tamás
felkészült, rokonszenves moderálásának.
Karafiáth Orsolya
2008. február 21.
Csodálatos közönség van
Dunakeszin (és – vagy) Alagon! Köszönöm!
V. Kulcsár Ildikó
2008. április 17.
Nagyon köszönöm a meghívást, a szép estét, ahol szólhattam irodalmi kavicsokról
és háztáji irodalomról, mesterségről és szikrázó nyelvi
áramkörökről.
Lackfi János
2008. szeptember 25.
Egészen kivételesen jó és
fölemelő este volt ez. Még
sohasem jártam olyan helyen,
ahol tudják az olvasók, mit
hagytam ki – szemérmesen – a
fölolvasott részletből. Igazán
köszönöm a sok kedvességet.
Hálásan a sok jó szót.
Grecsó Krisztián
2008. november 27.
Köszönöm szépen a könyvtárnak a kedves, meleg fogadtatást és örülök, hogy a jubileumi
rendezvény vendége lehettem!
Sok sikert kívánok a szalon további rendezvényeihez.
Tóth Krisztina

Háy János

Lengyel István:
Könyvtár (érem)
2009. január 22.
Könyvtár? Világítótorony!
Köszönöm, hogy a Magyar
Kultúra Napján nagyszerű társaságban lehettem itt! Sok szeretettel, tisztelettel köszöntöm
a könyvtár munkatársait, akik
a legszentebb hivatást választották, gyakorolják!
Kollár Albin
2010. június 1.
Nagyon örültem, hogy ismét
itt lehettem, és jól éreztem magam. Remélem ti is!
Nógrádi Gábor
2010. november 25.
Köszönettel a meghívásért
és a nagyszerű estéért, amelyet
e könyvtár meghitt falai között
tölthettem el.
Szilágyi Ákos
2011. január 22.
„Nézz utána, hogy minden
napból, a legközönségesebb,
sivár hétköznapból is ünnepet
csinálj, ha pillanatokra is! Egy
jóindulatú szóval. Méltányos
cselekedettel. Udvarias mozdulattal. nem kell sok az emberi
ünnephez... Az élet gazdagabb
lesz, ünnepibb és emberibb,
ha megtöltöd a hétköznapok
néhány percét a rendkívülivel,
az emberivel, a jóindulatúval
és az udvariassal; tehát az ünneppel.”
(Márai Sándor:��������������
Füves könyv)
Köszönjük a meghívást,
hogy elmondhattuk, tolmácsolhattuk költőink, íróink „lélekigható” gondolatait, üzeneteit!
Babják Annamária,
Vincze József

1997-ben készült el az első
honlapunk, amit a www.dkvk.
c3.hu címen érhettek el az inter
netezők. Az előtér-kiállítások
hosszú sorát ebben az évben nyi
totta meg nemzetközileg is ismert
munkáival Chiba Miklós fotós.
Szél fúj szívemben címmel 1998ban megjelentettük a város első
irodalmi antológiáját, és helytör
téneti könyvsorozatot indítottunk
el Lapok Dunakeszi múltjából
címmel, amelyben a még 1996ban meghirdetett helytörténeti
pályázat díjnyertes tanulmányait
jelentettük meg. 1998. év elején
áttértünk a számítógépes feldol
gozásra, ami a könyvtári munka
számítógépesítésének egyik fon
tos eleme. 60.000 dokumentu
mot visszamenőleg vittünk be a
TextLib könyvtári adatbázisba.
1999-ben avattuk fel a Könyvheti
Könyvudvart, szabadtéri rendez
vényeink helyszínét. A Könyvtár
pártoló Önkormányzat II. díját
jelentő 800.000 Ft-ból új beren
dezést, és Nagy Krisztina grafikus
közreműködésével új, a gyermeki
világot jól kifejező arculatot ka
pott a gyermekkönyvtár. 2000
a millennium éve igazi ünnep
volt számunkra. Kölcsey Ferenc
költőt választottuk könyvtárunk
névadójául, és felavattuk a test
vérvárosunkban, Székelykereszt
úron élő Demeter István szobrász
Kölcsey-mellszobrát. Új arculati
elemeket terveztettünk, melyek
a továbbiakban kiadványainkon
is megjelennek. 2001-ben in
dult hódító útjára Harry Potter,
és több éven keresztül hatott a
fiatalok fantáziavilágára. Kol
lektívánk szakmai útra indult ez
évben Szatmár-Bereg megyébe,
felkerestük a Kölcsey emlék
helyeket. A 90-es évek második
felétől pályázati nyereményekkel
mi is hozzájárultunk a könyvtár
működtetéséhez, 2001-ben 2 mil
lió Ft-ot nyertünk számítógépes
munkaállomások kiépítésére és
az internetszolgáltatásunk kor
szerűsítésére. Olasz testvérvárosi
kapcsolatokat ápolva megjelen
tettük Carmen Togni Daviddi
��������
kétnyelvű verseskötetét.
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Biblioterápia,

avagy „könyves mulatság” Dunakeszin
Könyvtárosok, pedagógusok
nem titkolt vágya, hogy kezeik
alól minél többen kerüljenek ki
olyanok, akik számára az olvasás
örömöt jelent. A biblioterapeuta
célja is hasonló: saját eszkö
zeivel igyekszik megszerettetni
a könyvet, az olvasást mindenki
vel. A dunakeszi Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár által elnyert
egy éves uniós projekt – a Tár
sadalmi Megújulás Operatív
Program „Tudásdepó-Expressz”
– kapcsán olyan szakmai mun
kák megvalósítására került sor,
mely a város különböző korú
lakóit és a könyvtár nyújtotta
lehetőségeket hozza közelebb
egymáshoz.
A pályázat egyik keretprog
ramja az Olvasó Város, mely ne
vében is jelöli az olvasási kultúra
fontosságát és széles körben való
elterjesztését. E keretprogram
rendezvénycsoportjai között
szerepel a biblioterápia is. Az a
sajátos, de sajnos ritkán alkalma
zott könyvtári módszer, aminek
a kiinduló pontja legtöbbnyire
egy szépirodalmi szöveg. E köré
formálódik aztán az a csoport
beszélgetés, mely „ajtót nyit”
önmagunk és társaink felé is.
Jelen pályázat keretében ez
az ajtónyitogatás Dunakeszin
valósult meg a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár valamint a Bár
dos Lajos, a Széchenyi István és
a Szent István Általános Iskolák
együttműködésével. A foglalko
zásokon felső tagozatos tanulók
vettek részt, összesen kilencve
nen. Mivel a rendelkezésre álló
négy óra jelentősen meghaladta
a hagyományos biblioterápiás
időkeretet, ezért a pályázat meg
valósítására felkért dr. Bartos
Éva és Madaras Judit bibliote
rapeuták komplex szellemben
tervezték meg a foglalkozásokat:
drámajáték, receptív zeneterápia,
kreatív írás, rajzolás, filmvetítés
tette kerekké a szokásos biblio
terápiát. A résztvevő kamaszok
így komplex művészetterápia

részesei lehettek hat héten ke
resztül. Egy alkalommal tizenöt,
esetenként szociálisan hátrányos
helyzetű vagy magatartásproblé
más diák volt jelen. Őket, a már
említett általános iskolák tanárai
választották ki. A foglalkozások
2011. március 23-tól április 27-ig
tartottak. Nemcsak a személyek,
hanem a helyszín is változott.
Két-két alkalommal a Bárdos
Lajos és a Széchenyi István Ál
talános Iskola iskolai könyvtára
adott otthont a rendezvénynek,
újabb két alkalommal pedig a
városi könyvtár olvasótermében
biztosítottak helyet számunkra.
A gyermekek semmilyen
előzetes tájékoztatást nem kap
tak a programról. Ezzel a jelen
lévő diákok, tanárok és könyv
tárosok számára lehetővé vált
a módszer hatékonyságának
„mérése”. Hogy várakozásaink
nem voltak ábrándszerűek, azt
mindennél jobban bizonyítja az
egyik kamasz fiú véleménye, aki
a saját élményei alapján a biblio
terápiát a címben szereplő könyves mulatságként nevezte meg.
Ha csak ez az egy tanuló vitte
volna magával az olvasásban
lévő örömforrás átélését, akkor
már nem lett volna hiábavaló a
„Barátom a könyv” című biblio
terápiás foglalkozássorozat meg
valósulása. Azonban a fiúk és
lányok ennél többet is tartogattak
számunkra. Igaz, hogy a terápiás
elmélyülésre a pályázati kiírás

ból fakadóan nem volt lehetőség,
hiszen egy-egy foglalkozás min
dig új csoporttal indult. De ennek
ellenére az irodalmi szöveg – La
Fontaine: A farkas és a bárány
című fabulája – mentén érlelt
személyes megnyilvánulások
kapcsán, valamennyien átéltük
a terápiás hatást.
A serdülők lelkében lévő
mozdulásokat nyomon lehetett
követni egy adott foglalkozás
tükrében is. A fegyelmezetlen,
néhol kifejezetten szemtelen fiúk
és lányok négy óra elteltével már
másképp viselkedtek – farkas
jegyeik mellett a bárányjegyek
is megjelentek rajtuk. Vissza
jelzéseik szerint mindebben
nemcsak a történet mentén ki
alakult beszélgetésnek, hanem
a zenének és a sok játéknak is
szerepe volt. Meglepte őket,
hogy ez egy olyan hely, ahol
nem kell sietni, ahol minden
ki véleménye egyaránt fontos,
ahol minősítések helyett érveket
várunk. A kamasz lélekből faka
dóan a provokálás, a terapeuta
„tesztelése” sem maradt el. De
amikor látták, hogy itt nincsenek
tabu témák, hogy nyíltan és hu
morral bármiről lehet beszélni,
akkor felhagytak a próbálkozá
sokkal. Így aztán a terapeutának
nem is nagyon kellett őket ill.
a beszélgetést visszaterelni a
mesebeli patakpartra. Ahogy
arról korábban már volt szó, el
mélyülési lehetőséget jelentett

A Bárdos Lajos Általános Iskola foglalkozásán

volna, ha hat alkalmon keresztül
ugyanaz a csoport vesz részt a
biblioterápián. Mivel most pont
fordítva történt, így „csak” légifelvételekre került sor, de azért
így is volt egy-egy végszónk,
ami maradandó élményt jelen
tett mindannyiunknak. Az egyik
csoport legellenszegülőbb tagja
arra a kérdésre, hogy – életében
átélt-e már olyat, hogy egyszer
farkas volt, máskor pedig bárány
– a következőt válaszolta:
Fiú:„Egyszer megvertem egy
nálam kisebb gyermeket. Aztán
jött az apja.”
Terapeuta: „Mi voltál, amikor a
gyermeket bántottad?”
Fiú: „Farkas”.
Terapeuta: „És amikor az apjával találkoztál?”
Fiú: „Bárány”. (Kis szünet után)
„Nem is bárány, hanem egy igazi
gyáva nyúl.”
Talán nem meglepő, ha ez
után néhány pillanatig csend ült
a teremben… Bizonyára az ilyen
momentumok nagymértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy a ta
nárok, iskolai könyvtárosok is
érdeklődéssel keresik a városi
könyvtárban a biblioterápiára
vonatkozó szakirodalmat, me
lyet a program előkészítésé
ben résztvevő munkatársak
– Csonka Mária, Nyigrényi
Katalin és Adorjáni Zsuzsanna
– jóvoltából bőségesen meg is
találnak. Ami a gyermekeket
illeti, a biblioterápián kívüli
reakcióik is azt sugallják, hogy
jól érezték magukat a könyves
mulatságon. Már most azt kérik
a helyi könyvtárosoktól, hogy
mindenképpen szóljanak nekik,
ha lesz még ilyen lehetőség. A
folytatást magasabb szintről is
szorgalmazzák, ugyanis a biblio
terápia híre a város művelődési
osztályára is eljutott.
Jó volt megtapasztalni, hogy
a könyv által barátságok születhet
nek, amit persze ápolni kell – akár
személyes találkozásokkal is:
„Oda menjünk, ahol kellünk,
ahol nekünk öröm lennünk,
hol a csókok nem csimbókok,
nem hálóznak be a pókok.”
Madaras Judit
biblioterapeuta
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A polcok sem nõhetnek az égig
Könyvtárunk állománya 1986-tól napjainkig

Könyvtárunk, a Kölcsey Fe
renc Városi Könyvtár általános
gyűjtőkörű, nyilvános könyv
tár, a dunakeszi önkormányzati
könyvtárhálózat központja és
irányítója. A könyvtári munka
egyik kiemelt területe az állo
mány folyamatos építése, gon
dozása, növelése és apasztása,
mely kiemelten a feldolgozó
csoport feladata. A gyűjtemény
gyarapításáról Szervezeti és
Működési Szabályzatunk 4.
sz. melléklete „A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata” rendelkezik,
mely könyvtárunk egyik alap
dokumentuma. Feladatunknak
tekintjük a munka, a tanulás, a
szervezett oktatás, az önképzésönművelés, a szórakozás és a
kikapcsolódás témaköreiben
való gyarapítást, esetenként spe
ciális igények kiszolgálását is.
Figyelembe vesszük városunk
természeti, társadalmi, gazda
sági környezetét, intézményi
ellátottságát.
Hosszú távra tervezett stra
tégia szerint végezzük az állo
mányszervező munkát, mely
lényegesen eltér a évtizedek
kel ezelőtti tervgazdálkodási
módszerektől. Lényege, hogy
könyvtárunk állománya szolgál
tatásaink stabil forrása legyen, s
megfeleljen a célul kitűzött fel
adatok ellátására. Ez a feladat a
lakosság minél színvonalasabb
kiszolgálása, minél szélesebb
körben, igényes módon. Állomá
nyunk alakítása folyamatos, ki
tartó szerzeményező-feldolgozó
munkát követel.
Visszatekintve a múltra:
könyvtárunk állománya nagyon
regényesen alakult. S bár intéz
ményünk 60 éves múltra tekint
vissza, nem lehet a patinás jelző
vel illetni, mert sokszor nagyon
mostoha, szűkös körülmények
között működtünk.
A szervezeti átalakulások
sorában új korszak indult 1986ban, amikor a könyvtár épületét

felújítva, új gárdával kezdhe
tett bele a Városi Könyvtár a
modern könyvtári struktúra ki
alakításába. A rendszerváltás új
lendületet adott: nálunk gyorsan
leválogatásra kerültek az elavult
dokumentumok, voltak olyan
évek, amikor több ezer kötet
került leselejtezésre.
Az állományfrissítés emel
te a könyvtári dokumentum
választék színvonalát, hiszen a
mennyiség mellett a minőség is
kiemelt fontosságú számunkra.
Mindig voltak-vannak kiemelt
gyarapítási szempontjaink: egyik
évben a kézikönyvtári állományt
újítottuk meg (1 millió Ft érték
ben), az idei évben pedig a meg
növekedett gyermekkönyvtári
látogatókra gondolva a gyer
mek szépirodalmi állományra
fordítunk kiemelt figyelmet.
Napjainkra elmondhatjuk, hogy
kiskönyvtárból közepes méretű
könyvtárrá fejlődtünk: állomá
nyunk 2011 januárjában lépett
be a „százezresek klubjába”,
jelenleg kb. 101.500 dokumen
tummal rendelkezünk, ami az
1986-os állományunk kétszere
se. Ez az állomány megfelel ki
tűzött céljaink megvalósítására,
használata széles körű lehetősé
get nyújt a tanulni vágyóknak,
kutatómunkát végzőknek és a
csak kikapcsolódást keresők
nek is. Ezt a mai magyarországi
könyvpiac gazdag kínálata teszi
lehetővé és szabadságunk a szer
zeményezési munkában. A 2000es évek folyamán nagyon sok új
könyvkereskedő cég jelent meg
a könyvpiacon és hamar kiszorí
tották és versenyre kényszerítet
ték az addig monopolhelyzetben
lévő Könyvtárellátó céget.
Könyvtárunk Pest megyé
ben mindig az úttörők között
volt az újítások bevezetése te
rületén, így nagyon hamar be
kapcsolódtunk a számítógépes
munkafolyamatokba is, hisz
világszerte elképzelhetetlen
módon alakult át a könyvtári

munka és szolgáltatásai köre.
Saját számítógépes katalógu
sunk folyamatos építése mellett
széles körben kereshetünk más
könyvtárak katalógusaiban is és
mi is elérhetőek vagyunk min
denki számára napi 24 órában a
világhálón keresztül.
A fizikai körülményeket ille
tően nem sok minden változott,
mert változatlan alapterületen
szolgáltatunk (igaz, újabb fel
újítás után), viszont teljesen
átalakított könyvállománnyal
és korszerű szolgáltatásokkal.
Állományunk szabadpolcos
rendszerben érhető el, így vi
szont elkezdtük egy idő után ki
nőni önmagunkat. A zsúfoltság
már-már kezdett hátrányunkká
válni, mert a „polcok sem nő
hetnek az égig”. 2008-ban új
raktárhelyiséggel gyarapod
tunk, ahol máris elhelyeztünk
több mint 7000 dokumentumot.
Szerencsére egy ideig még lesz
helyünk úgy gyarapodni, hogy
kényelmesen elférhessünk, az
azonnal elérhető állományunk
gondos átválogatásával és a ke
vésbé keresett kötetek raktárra
helyezésével. Ezek a kötetek
rövid időn belül felkérhetőek
és elérhetőek az olvasók szá
mára. A főváros közelsége miatt
versenyhelyzetbe kerültünk, de
a visszajelzések alapján meg
felelünk a kihívásoknak.
Mindent megteszünk a la
kosság minél gyorsabb és kor
szerű kiszolgálására, hogy to
vábbra is elégedettek legyenek
olvasóink velünk.
Lenkei Valéria

S. Farkas Éva grafikája a könyvtárról

2002–2006
A város önkormányzata
2002-ben a városért végzett
magas színvonalú munka el
ismeréseként a könyvtár kol
lektíváját Dunakeszi Városért
Arany Plakett kitüntetésben
részesítette. Az olvasóterembe
telepített számítógépek segítsé
gével 2002-ben 60 fő részére
szerveztünk alapfokú számító
gépes oktatást. Ez a pályázati
forrásokra épülő szolgáltatásunk
rendkívül népszerű volt a látoga
tóink körében. 2002-tól kezdve
szervezzük meg június első
keddjén a könyvtár névfelvéte
lére emlékező rendezvényünket,
az Olvasók Napját, amelyen
egész nap kedvezményekkel
és játékokkal várjuk a könyvtár
látogatóit. Játékos tudás felmé
résre az EU-s csatlakozás alkal
mából szervezett Uniós kavalkád
adott lehetőséget a gyerekeknek.
Az online olvasói katalógus
2005-től biztosítja a könyvtár
nyitvatartási időtől független,
folyamatos elérését. Hosszas és
gondos előkészítés után 2006
elején kapcsoltuk össze – a Text
Libes könyvtárak közül elsőként
– a központi és a fiókkönyvtár
számítógépes rendszerét, ezzel
megvalósulhatott az a régi terv,
hogy az olvasók bármelyik
szolgáltatási ponton lépnek be
a könyvtári rendszerbe minden
esetben azonos szolgáltatásokat
vehetnek igénybe. A Könyvtári
Napok első megjelenésének 20.
évfordulójára valamennyi ko
rábbi szám digitalizált változata
megjelent CD-ROM-on és le
tölthetővé is vált több könyvtári
kiadvánnyal együtt a könyvtár
akkor korszerűsített és bővített
weblapjáról.

10
Az év első rendezvénye a
magyar kultúra napjához volt
köthető, amelyen egy színvo
nalas irodalmi esten a városi
könyvtár 2009. évi irodalmi
pályázatának díjnyertes műveit
a Sellei Zoltán Városi Vers
mondó Verseny győztesei ad
ták elő. Áprilisban, a költészet
napjára emlékezve az év első
Irodalmi Szalonjában Szabó T.
Anna költő és műfordító volt a
vendégünk. Az est házigazdája
ezúttal is Tarján Tamás iroda
lomtörténész volt. Ugyancsak
áprilisban, a Dunakeszi Bol
gár Kisebbségi Önkormányzat
és a Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár közös irodalmi est
jén Doncsev Tosót láttuk ven
dégül. Az írót Kirov Gábor, a
Dunakeszi Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat elnöke mutatta
be az érdeklődő közönségnek.
Az esten Szentpéteri Eszter
színművésznő közreműködött.
A könyvhét nyitórendezvénye
egy író-olvasó találkozó volt a
1. Sz. Fiókkönyvtárban, amely
nek vendégei Nógrádi Gábor és
Nógrádi Gergely írók voltak.
A tavalyi évben is nagy siker
rel rendeztük meg az Olvasók
Napját, amelynek keretében
sok játékkal és ingyenes szol
gáltatásokkal vártuk a könyvtár
közönségét. Június 3-án kö
szöntöttük a száz éves Alagot. A
rendezvény keretében kiállítás
nyílt Száraz György helytörté
neti kutatónak az alagi turféle
tet bemutató festményeiből. A
kiállítás megnyitó után három
helytörténeti témában mélyül
hettünk el. Száraz György Az
alagi lóversenyzés az irodalom tükrében címmel tartott
élvezetes előadást. Lőrincz
Róbert az alagi temető híres
halottairól, e sorok írója pedig
az alagi képeslapok témájáról
mesélt a szépszámú közönség
nek. Szeptember 30-án Bátonyi
Pál, nyugállományú ezredes,
családkutató volt a könyvtár
vendége, aki a településünk éle
tében korábban fontos szerepet
játszó Wattay család történetét
mutatta be. Október 14-én tar
tottuk az immáron hagyomán�
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A könyvtár vendégei
2010-ben

A bolgár irodalmi est vendégei:
Doncsev Tosó író és Szentpéteri Eszter színmûvésznõ

nyá váló helyi írók, költők fel
olvasó estjét, amely évről-évre
színvonalasabb műsort nyújt
az érdeklődő közönségnek.
November 19-én nyílt meg
Rákos Éva, Lelki rajzok – Képi
rögtönzések Basho, Buson, Issa
japán költők haikuira című
előtér-kiállítása. A megnyitón
Vincze József és Fittler Áron
közreműködött. December
első napjaiban került megren
dezésre a Sellei Zoltán Városi
Versmondó Verseny, amelyen
a felnőtt dunakesziek tehettek
tanúbizonyságot tudásukról. Az
év zárásaként, december köze
pén ismét Irodalmi Szalonra
került sor, a házigazda Tarján
Tamás irodalomtörténész mel
lett Szilágyi Ákos költő, mű
fordító, esztéta volt a könyvtár
vendége.
Csoma Attila

Pest megyei könyvtárosok
találkozója Dunakeszin
Az elmúlt évben könyvtá
runk töltötte be a házigazdai
tisztet a Pest megyei Könyv
tárosnapon. Az MKE Pest Me
gyei Szervezetének képvise
letében 150 könyvtáros vett
részt a szakmai programokon
a József Attila Művelődési
Központ színháztermében. A
résztvevőket Kecskeméthy
Géza polgármester, a Pest Me
gyei Közgyűlés Művelődési és
Oktatási Bizottságának elnök
asszonya, valamint a Pest Me
gyei Szervezet elnökasszonya
köszöntötte. A TÉKA-díjak és
a Nagy Ferenc-díj átadása után
helytörténeti témájú szakmai
előadások következtek. Alag
önálló községgé válásának 100.
évfordulója alkalmából Csoma
Attila és Lőrincz Róbert könyv
tárosok mutatták be Alagot régi
képeslapokon, valamint Alag
történelmében szerepet játszó
híres emberek életével is meg
ismerkedhettek vendégeink.

A megye könyvtárosai a helytörténeti elõadások közben
Gerő Gyulának a Magyar
Könyvtártörténeti Kronológia
996-tól 2007-ig címmel meg
jelent új könyvét Rácz Ágnes
szerkesztő mutatta be a jelen
lévő könyvtárosoknak, akik
nagy elismeréssel fogadták a
szakmai kiadványt. A szabad
program keretében a könyvtá
rosok megtekintették a kistér
ség legszebb műemlékét, az Ybl

Miklós romantikus tervei alap
ján készült fóti templomot, va
lamint Dunakeszin az egyetlen
magánkézben lévő római kori
kiállítóhelyet. Az időjárás nem
nagyon kedvezett a szabadidős
programoknak, összességében
azonban tartalmas szakmai
napot tölthettünk együtt Pest
megyei kollégáinkkal.
Csonka Mária
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ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK
RENDSZERE
1991. október 7-én hajnali
kettő óra számít a hazai do
main regisztrációs időszámítás
kezdetének, mert akkor vették
nyilvántartásba a .hu domain
tér első webcímét. Ezeknek a
száma még három évvel később
sem haladta meg lényegesen a
százat. Ilyen távlatokból nézve
joggal lehetünk büszkék arra,
hogy könyvtárunk első hon
lapját már 1997. október 6-tól
elérhetik a világ internetezői.
Ekkor még csak elvétve lehe
tett hazai könyvtári oldalakkal
találkozni. Ez az első honlapunk
egyszerű szerkezettel és bizony
meglehetősen szerény tartalom
mal rendelkezett, azonban már
ekkor több oldala elérhető volt
angol nyelven is. Könyvtártör
téneti emlékünket megőrizte a
www.archive.org címen találha
tó nemzetközi webarchívum is.
Weblapunk ma ismert arculatát
2005. februártól láthatjuk. A
honlapokkal szemben támasz
tott követelmények időköz
ben nagyon sokat változtak.
Kezdetben elsősorban csak az
alapinformációk elérésének esz
közei voltak. A látogatók azért
kerestek fel egyes szervereket,
hogy megtudják, mi a címe,
nyitva tartása, telefonszáma egy
adott intézménynek. Fokozato
san vált a közönségszervezés,
a tájékoztatás és az ügyintézés
eszközévé a világháló. Az el
várások a folyamatos, az év
minden napján és a nap minden
órájában elérhető úgynevezett
7/24-es szolgáltatások fejleszté
sét követelték meg. Így kerültek
a weblapunkra először az idő
szaki kiadványaink és a média
tárból kölcsönözhető videók,
hangzó dokumentumok listái,
később a teljes állományunkat
feltáró elektronikus katalógus, a
könyvtári OPAC. A folyamatos
fejlesztés ellenére egyre sürge
tőbbé vált a teljes webstruktúra
és technológia korszerűsítése.
Ennek a feltételeit az ebben a

lapszámban már többször em
lített TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR
pályázat teremtette meg, amely
nek az egyik kiemelt projekt
célkitűzése a weblapunk meg
újítása. A kidolgozott koncepció
megvalósítását a DunaWeb Kft.
végezte el.
Az új honlapon a változat
lan információkat tartalmazó
statikus oldalakon kívül egyre
nagyobb szerep jut majd a di
namikus változó tartalmú olda
laknak, pl. híreknek, informá
cióknak, könyvajánlásoknak,
rendezvénynaptárnak és egyéb
adattáraknak, amelyeknél az ol
vasói-látogatói visszajelzésekre
is lehetőséget kívánunk majd
teremteni.
Uniós tagságunk és a város
kiterjedt testvérvárosi kap
csolatai szükségessé teszik
az internetes megjelenésünk
többnyelvűségét. A TÁMOP
pályázatból megújuló honlap a
magyar nyelven kívül további
4 nyelvi változatban is hozzá
férhető lesz. A menüelemeket
és bizonyos alapinformációkat
angol, német, olasz és lengyel
nyelven érhetik majd el a nyel
vet tanulók, a hazánkba látogató
külföldiek és azok akik távoli
országokból keresnek fel min
ket. Természetesen gondolunk
a vakokra és csökkentlátókra is.
Nekik akadálymentesített válto
zatban kínálunk majd hozzáfé
rést az őket érintő tartalmakhoz
és a könyvtári katalógusnak is
lesz vakbarát változata.
A webportál integrálja majd
a jelenleg is működő, dedikált
szerveren futó elektronikus ka
talógusunkat, amely hamarosan
egy sor új, távolból is elérhető
szolgáltatással fog bővülni.
Ilyen az olvasói állapot lekérde
zése, távoli beiratkozás és köl
csönzés lehetősége, előjegyzés
és hosszabbítás elektronikus
formában, e-tájékoztatás és a
levelezést fokozatosan felváltó
e-mail küldés.

A jelenleginél lényegesen
nagyobb teret kapnak majd a
gyermekolvasók. Az önálló
gyermekportált olyan ugró
ponttá szeretnénk fejleszteni,
ahol a kisiskolások segítséget
kapnak a számítógép-használat
elsajátításához, az őket érdeklő
kérdésekre való válasz megtalá
lásához, de ötleteket kapnak az
érdekes és hasznos időtöltéshez,
a játékhoz is. A könyvtári kata
lógusunk felületét is a gyerme
kek igényeihez igazítjuk.
A felnőttek és a tanulóifjú
ság a folyamatosan gyarapodó
helyismereti adatbázisokban
juthat majd városunkról, a
kistérségről szóló fontos in
formációkhoz. Ezeknek az
adatbázisoknak a feltöltő és
lekérdező felületét is integrálja
a honlap. Egyre többen vannak
akik nem csak keresni kívánnak
az interneten, felhasználva az ott
felhalmozott mérhetetlen men�
nyiségű tudást, hanem maguk is
közvetítenének publikálnának
számukra fontos témakörök
ben. Nekik kívánunk lehetősé
get teremteni a Családtörténeti
portálrész kialakításával, ahol
meghatározott méretű tárhelyen
és könnyen kezelhető felületen
publikálhatják majd az elsősor
ban helyismereti-helytörténeti
vonatkozású információikat az
arra vállalkozók.
A nem formális és informá
lis képzésben már hosszú ideje
kiemelten fontos szerepe van az
internetnek. A könyvtár feladata
ezen a téren, hogy állandóan
megújuló korszerű eszközeivel
segítse az információk két
irányú áramlását és mindenki
számára biztosítsa az azokhoz
való szabad, akadálymentes
hozzáférést. Ennek a feladatnak
a megvalósításához nyújt tech
nikai keretet a kialakítandó új
webportálunk, amelyet az idei
könyvhét alkalmával adunk át
olvasóinknak.
Preysing Frigyes

2007–2011
Ma már nélkülözhetetlen az
elektronikus adatszolgáltatás,
információnyújtás. 2007-ben
könyvtárunk NAVA Pont lett. Az
új szolgáltatást, mellyel lehető
ség nyílik filmek, filmhíradók és
tévéműsorok közötti keresésre.
Az elektronikus információk
közötti eligazodást IT tanácsadó
is segíti. Bővítettük szakmai kap
csolatainkat. Látogatást tettünk a
paksi városi könyvtárba. 2008ban a Pest megyei könyvtárosok
szakmai tanácskozást tartottak
könyvtárunkban. 2010-ben pedig
mi rendezhettük meg az MKE
megyei szervezetével közösen a
Pest Megyei Könyvtárosok Nap
ját. 2007-ben került sor újra a
könyvtári állomány ellenőrzésére,
immár a számítógépes rendszer
rel. 2008-ban megjelent a Duna
keszi Helytörténeti Szemle első
száma, és az iskolai könyvtárak
kal együttműködve elindítottuk
a nagyszabású évente ismétlődő
Olvasó Város játékot. 80 éve
működik jelenlegi helyén az 1.
Sz. Fiókkönyvtár. 20. alkalommal
rendeztük meg a Városi Versmon
dó Versenyt. Várostörténeti, vala
mint vers- és novellaíró pályázatot
hirdettünk meg, és megjelentettük
Dunakeszi sajtóbibliográfiáját.
Országos program keretében
Menet 2008 címmel ismét szá
mítástechnikai oktatást tartottunk
felnőtteknek. 2009 első napjaitól
már nyilvános és a nap 24 órájá
ban folyamatosan igénybe vehető
wi-fi szolgáltatás is segítette az
internetezőket. Ebben az évben
megújult a könyvtár előtere, és
hosszú idő után végre egy 150
m2-es raktárhelyiséggel bővült a
könyvtár, melynek berendezése
folyamatban van. Részt vettünk
Alag 100. évfordulója alkalmából
szervezett városi programokon.
Megterveztük és benyújtottuk
pályázatunkat a TÁMOP „Tu
dásdepo–Expressz” pályázatra,
amelyen aztán 20.088.795 Ft-ot
nyertünk. Jelenleg a pályázat
megvalósítási szakaszában és egy
újabb, reményeink szerint gazdag
szakmai tartalmú időszak elején
vagyunk.
CS.M. – P.F.
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Könyvheti programok
gyerekeknek
Május 31-én, kedden, dél
előtt 10 órától lép fel nálunk
Joós Tamás előadóművész
(énekmondó), „Üveggolyók”
című, zenés-irodalmi műsorá
val. A versek megzenésítésével
és azok előadásával már több
mint harminc éve foglalkozik.
Középiskolás korában József
Attila műveinek megismerése
vezette arra az útra, amelyen sok
éve jár. Főiskolásként figyelme
a határainkon túli költészet felé
irányult, elsősorban az erdélyi
költők, Dsida Jenő, Szilágyi Do
mokos, Hervay Gizella, Kányá
di Sándor, Farkas Árpád, Király
László verseit zenésítette meg.
Az előadásai nagy részét
gyermek és ifjúsági korosztály
előtt tartja, rendhagyó irodalom
órák keretén belül mutatja be a
hallgatóknak a költők verseit,
és tanítja őket a versek szerete
tére. Szívesen vállal fellépéseket
gyermekprogramokon, feszti
válokon, iskolákban rendhagyó
irodalomórákon.
Gyerekprogramok június
4-én, szombaton 10–14 óráig

Ezen a napon szórakoztató,
érdekes programokkal várjuk a
gyerekeket, szüleikkel együtt.
A könyvtár előtti parkolóban
fellép a Tücsök Bábszínház és az
Apacuka zenekar, valamint kéz
műves foglalkozások és játékok
teszik változatossá a műsort. A

gyermekrészleg olvasótermében
Olvass Nekem! címmel családi
mesedélelőttöt tartunk.
A Tücsök Bábszínház 22 éve
alakult, Czank Magdolna veze
tésével. Azóta színesítik Duna
keszi gyermekprogramjait. Ez
alkalommal a Mesélő dallamok
című előadást tekinthetik meg
az érdeklődők.
A Mesélő dallamok című
mesejáték arról szól, hogy a
kirándulók az erdőben hagytak
egy rádiót. A kis nyuszi megta
lálta. A különös dobozt nézeget
te, forgatta, mígnem megszólalt.
Rájött, hogy egy gomb segítsé
gével más-más zene szólal meg.
S a dallamok megelevenednek,
mesélnek. Szereplők: Szabóné
Czank Magdolna, Szrna Katalin,
Babják Annamária, Százvai Ildi

kó, Kocsiné Rácz Ildikó, Gom
bai Pálné, Tóthné Kiss Éva.
Az Apacuka a gyermekek
nek játszó zenekarok legújabb
generációjához tartozik, tagsága
a hazai undergroundnak számító
együttesekből állt össze (Malac
ka és a tahó, Budapest Riddim
Band, Holdudvar, Gravefruit
Sound). Interaktív, játékos, tán
cos koncertjeiken változatos stí
lusú, kizárólag élőben előadott
dalok hallhatóak.
A színesen hangszerelt dal
lamokban különféle zenei irány
zatok is megjelennek, a rocktól
a világzenén át a reggae-ig. A
zenekar üde színfolt a magyar
gyermekzenei palettán. Pálfi
Kriszta énekesnő versei, varázs
latos hangja és személyisége
kicsiket és nagyokat egyaránt
elbűvöl. A dalok mondanivalója,
az egyedi stílusú őszinte és ma
gával ragadó színpadi produkció
teszi különlegessé az együttest.
Tuba Zsuzsanna

Családi mesedélelõtt
Szülõk mesélnek gyermekeknek
Ö�����������������������
tödik alkalommal kerül
megrendezésre könyvtárunk
ban a „Tudásdepó–Expressz”
pályázat keretében az Olvass
nekem! című mesedélelőtt. A
családias hangulatú eseményen
a nézők válnak főszereplőkké,
mert az anyukák és apukák
mesélhetnek a gyeremekeik
nek, akik mesehallgatás köz
ben rajzolhatnak, és a meséhez
kapcsolódó egyszerű bábokat
készítenek.
A programsorozat célja,
hogy a hozzánk rendszeresen
ellátogató családoknak adjon
ötleteket az igényes, játszva
tanító közös időtöltésre. Re
méljük azt is, hogy ezzel a
programmal felkeltjük az eddig
könyvtárunkba nem járó csalá
dok érdeklődését is.

A mesedélelőttök irányítá
sát, összehangolását két nagy
szerű óvodapedagógus, Kerezsi
Andrásné és Kerezsi Andrea
segítik.
Tuba Zsuzsanna

Kézmûves
foglalkozások
Augusztusban kézműves
foglalkozást tartunk minden
pénteken, 10-től 13 óráig, a
gyermekrészlegben. Szeretettel
várunk minden kedves érdek
lődő gyermeket és szüleiket. A
foglalkozás ingyenes, a szüksé
ges anyagokat biztosítjuk és az
elkészített tárgyak elvihetők.

HÍREK
A legidõsebb
és a legfiatalabb
olvasók
Az olvasók napjának legked
vesebb pillanatai azok, amikor
a könyvtár legidősebb és leg
fiatalabb beiratkozott olvasóit
köszönthetjük. 2009-ben leg
idősebb olvasóként Madzin Pé
ternét és Keresztes Sándort kö
szöntötték az olvasószolgálatos
munkatársak. A legfiatalabbak
közül Lencse Máté és Varga Tilia
nevében szüleik vehették át az
ajándékokat. Kívánunk mind
annyiuknak sok boldogságot és
természetesen további sok-sok
emlékezetes olvasnivalót.

Alapítványi hírek

A Dunakeszi Városi Könyv
tárért Alapítvány a könyvtár
pártoló olvasók támogatásaival
1995-től segíti a könyvtári szol
gáltatások színvonalának emelé
sét, az igényes gyűjteményszer
vezést és a technikai feltételek
javítását. Legnagyobb bevételi
forrását az adóbevallások során
felajánlott 1%-ok jelentik. Ebből
2010-ben 301.712 Ft került az
alapítvány számlájára, amiből az
alapítvány kuratóriuma 234.712
forintot fordított a médiatár
technikai berendezéseinek kor
szerűsítésére.

Nyári szünet
A Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár
(Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
2011. július 4 –30-ig,
az 1. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Állomás s. 17.)
és a 2. Sz. Fiókkönyvtár
(Dunakeszi, Muskátli u. 2.)
2011. augusztus 1–31-ig

zárva tart.
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