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KÖNYVTÁRI NAPOK
Május 31-én, csütörtökön 18 órakor a központi könyvtárban

IRODALMI SZALON
Vendégünk FOLLINUS ANNA költő, műfordító, szerkesztő 
Házigazda: TARJÁN TAMÁS irodalomtörténész

Június 5-én, kedden 10–18 óráig  
 OLVASÓK NAPJA

A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény. 
Ezen a napon a központi könyvtárban és a fiókkönyvtárakban a fénymásolás és nyomtatás 
kivételével minden szolgáltatás és a beiratkozás díjmentes. Azoknak az olvasóknak, akik 
visszahozzák a lejárt kölcsönzési határidejű dokumentumokat, az összeg nagyságától füg-
getlenül  elengedjük az eddigi késedelmi díjat és a kiküldött felszólítások költségét.

10 órától az előtérben és  az 1. Sz. Fiókkönyvtárban 
Kérdezz, felelek! Vetélkedős játék

16 órakor a központi könyvtár olvasótermében
A legaktívabb felnőtt és fiatal olvasók köszöntése, a gyer-
mekrészleg rajzpályázatának eredményhirdetése.  
Ezt követően koszorút helyezünk el a könyvtár névadója,  
Kölcsey Ferenc szobránál.

17 órakor a központi könyvtár olvasótermében
Kittenberger – Egy képregény születése 
író-olvasó találkozó
Vendégeink: Tebeli Szabolcs (Brazil), kétszeres Alfabéta-díjas 
képregényrajzoló, valamint Somogyi György és Dobó István

18� órakor órakor a központi könyvtár előterében
Kittenberger – A magyar Indiana Jones!
előtér-kiállítás egy képregény képeiből
A kiállítást megnyitja:  
a Magyar Képregény Szövetség képviselője
A kiállítás megtekinthető: 2012. június 28�-ig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
KÖSZÖNTÕ
Minap, a közelgő 8�3. Ün-

nepi Könyvhétről beszélgetve, 
valaki azt kérdezte tőlem, hogy 
mit szólok az e-book terjedé-
séhez, mit jelent ez a könyvtár 
szempontjából? Nos, az elekt-
ronikus könyvek gyarapodása 
valóban nagy léptekben halad, és 
a hozzáférés lehetőségei is egyre 
bővülnek. Az alacsony előállítási 
költségek miatt számos könyv, 
tankönyv már csak elektronikus 
formában létezik. A piacon egyre 
korszerűbb hordozható eszkö-
zök, e-book olvasók jelennek 
meg, és ami lényeges, megvan 
az igény is elsősorban a fiatalabb 
korosztály körében. 

Többeknek ma már az e-book 
jelenti a könyvet. Természetesen 
a könyvtáraknak is igent kell 
mondani erre az igényre. A 
szakmánkban is nagyszabású di-
gitalizálási programok zajlanak, 
és a mi könyvtárunk honlapján 
is megtalálhatók kiadványaink 
elektronikus változatai. Figye-
lünk tehát az új törekvésekre, 
de a könyvtár mint intézmény 
számos kérdésben nyit az ol-
vasók felé. Nemcsak könyvek 
és más dokumentumok szol-
gáltatója, hanem közösségi tér, 
a személyes találkozások szín-
helye. Ma ez a szerep – a mi 
könyvtárunkban bizonyosan 
– felértékelődik. Évről-évre töb-
ben járnak könyvtárba, többet 
kölcsönöznek, rendezvényeink 
telt házzal zajlanak. Különösen 
hétvégén családi programmá vált 
a könyvtárlátogatás. Fiatal szü-
lők gyermekeikkel kézbe vehető 
és lapozgatható könyvekből sze-
retnék megismertetni a versek és 
mesék csodavilágát úgy, ahogy 
azt annak idején ők tanulták a 
szüleiktől. Ez az igény ma erő-

sebbnek tűnik, mint az e-book 
világa. Úgy tapasztaljuk, hogy 
nagyon sok olvasó kötődik intéz-
ményünkhöz, hiszen rendszere-
sen visszatér ide olvasnivalóért, 
és az írókkal, költőkkel való 
személyes találkozásért. Ezért is 

határoztuk el, hogy az idei ünne-
pi könyvhéten első alkalommal 
köszöntjük a legaktívabb fiatal 
és felnőtt olvasókat. Továbbá 
olyan alkalmakat teremtünk a 
közösségi találkozásokra, mint 
az Irodalmi Szalon és egy meg-

jelenésre váró képregény törté-
netével és illusztrációival való 
ismerkedés. Szeretettel várunk 
mindenkit az ünnepi könyvhéten 
is, vegyék igénybe az Olvasók 
Napja számos kedvezményét!

Csonka Mária
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EZ TÖRTÉNT 
AZ ELMÚLT ÉVBEN

A 2011-es év is bővelkedett 2011-es év is bővelkedett 
könyvtári eseményekben, ren-
dezvényekben, programokban. 
A mindennapi munkák: köl-
csönzés, tájékoztatás, szerzemé-
nyezés és sok más egyéb mellett 
igyekeztünk színesebbé tenni 
könyvtárunk életét, bővíteni a 
kulturális kínálatot könyvtárunk 
látogatói, illetve a város lakossá-
ga számára.

A magyar kultúra napjára, 
Babják Annamária színművész-
nő és Vincze József költő zenés 
verses estjével emlékeztünk.  A 
költészet napján Varjas János 
helyi költő mutatkozott be iro-
dalmi estjével. Fontosnak tartjuk 
a könyvtárban, hogy lehetőséget 
biztosítsunk a helyben élő alko-
tók bemutatkozására is.

Az Irodalmi Szalon prog-
ramjairól egy külön cikk kere-
tében számolunk be.

 Az Olvass nekem! címmel 
havi rendszerességgel megtartott 
családi mesedélelőttök az elmúlt 
évben váltak igazán kedvelt so-
rozattá a gyermekkönyvtárban. 
Sok olyan gyermek és szülő 
vesz részt szombatonként eze-
ken a délelőttökön, akik fon-
tosnak tartják a közös mesélés 
élményét, és azt, hogy ezzel 
másokat is megörvendeztesse-
nek. A rendezvény szakavatott 
moderátora Kerezsi Andrea 
óvodapedagógus volt. 

 Születésének évfordulóján 
minden évben az Új Közteme-
tőben megemlékezést tartottunk 
és virágot helyeztünk el Sellei 
Zoltán előadóművész, a város 
díszpolgára síremlékénél.

Tavaly a népszerű Helytörté-
neti Szemle három új számával 
tettük lehetővé a város múltja 
iránt érdeklődőknek, hogy isme-
reteiket bővíthessék.

 Az olvasók napját ingyenes 
beiratkozás, késedelmi díjak 
elengedése, játékos vetélkedők, 
legidősebb, legfiatalabb olvasók 
köszöntése és a Kölcsey-szobor 
koszorúzása színesítette.

Az Ünnepi Könyvhéten  a 
jubileumi könyvtári napokon 
Múltidéző című. könyvtártechni-
kai kiállítást rendeztünk. Üveg-
golyók címmel Joós Tamás 
előadóművész zenés irodalmi 
műsorát élvezhették a gyerme-
kek. Az előtérben a Dunakeszin 
élő Tóth Antal (Tónió) állította 
ki karikatúráit. A könyvheti 
könyvudvarban Jókai Anna Kos-
suth-díjas író volt a vendégünk. 

Csoma Attila szerkesztő egy 
beszélgetés keretében mutatta 
be a könyvtár új helytörténeti 
kiadványát, a Kéziratos történe-
lem c. könyvét. A gyermekeket 
a Tücsök Bábegyüttes előadása 
és az Apacuka zenekar szóra-
koztatta, valamint kézműves 
foglalkozásokon alkothattak 
az apróságok. Ekkor kerültek 
átadásra a 25 év 25 nyeremény 
könyvtártörténeti totó díjai is. 
A délelőtt a felnőtteknek, a csa-
ládoknak és a gyermekeknek is 
nagyon jó hangulatban telt el, és 
az időjárás is kedvezett a prog-
ramjainknak.

Megújult webportál várta 
a nyári szünet után a könyvtár 
látogatóit. Sokan keresnek fel 
bennünket azóta a virtuális ka-
pun keresztül is, ez a lehetőség 
kiegészíti a személyes találko-
zásokat, számtalan új szolgál-
tatást kínálva, pl. folyamatos 
hírszolgáltatás, könyvajánlás, 
programnaptár, helyismereti 
adatbázisok, előjegyzés, hosz-
szabbítás, foglalás stb. Sok 
érdekes ismerettel külön oldal 
várja a gyermekeket. Kérjük, 
látogassa meg megújult web-
portálunkat, és győződjön meg 
személyesen is a hasznos új 
lehetőségekről, információk-
ról! (Külön megemlítem, hogy 
ebben az évben ünnepelhetjük 
weboldalunk első megjelené-
sének 15. évfordulóját.) 

Könyvheti sokadalom a könyvtár elõtt

 A TÁMOP pályázat zárása-
ként két szakmai konferenciát 
tartottunk. Májusban „Könyv-
tárunk a digitális országúton” 
címmel Pest megye könyvtáro-
sai részére szerveztünk szakmai 
programot, augusztusban pedig 
sajtótájékoztatóval egybekötött 
projektzáró konferenciára vár-
tuk az érdeklődőket. Ide kap-
csolódik még a nyár végétől 
megszervezett előadássorozat, 
amelyet Dunakeszi Város Kép-
viselő-testületének és a helyi 
iskolák tantestületeinek tartot-
tak a TÁMOP pályázat szakmai 
projektvezetői.

A város tavaly szeptember-
ben első alkalommal szervezte 
meg a Dunakeszi Feszt  Kultúr- 
és Sörfesztivált, amelyen könyv-
tárnépszerűsítő programokkal 
mi is részt vettünk.

 Ma is emlegetik néhányan 
Császár Bíró Lilla 2011. szep-
tember 22-i önálló előadóestjét.  
A fiatal előadó Tóth Árpádra em-
lékezve állította össze műsorát 
125 év – 25 év, avagy mikor talál 
rá az olvasó a költőre, a költő az 
olvasóra? címmel.

 Tavaly 5. alkalommal hirdet-
tük meg a helyi iskolai könyvtá-
rakkal együtt az Olvasó Város 
mozgalmunkat. A szeptembertől 
novemberig tartó játékban egy 
szépirodalmi mű elolvasásával 
és ajánlásával lehetett részt ven-
ni. Több százan neveztek a ver-
senyre, akik között értékes aján-Múltidézõ kiállítás a 25. évfordulón

Császár Bíró Lilla
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dékokat sorsoltunk ki. Több éves 
hagyományt követve, a népmese 
napján, szeptember 30-án folya-
matos meseolvasást tartottunk a 
gyermekkönyvtárban, a mese-
kedvelő kicsiknek. 

Általános iskolás diákok 
október 25-én találkozhattak 
író-olvasó találkozó keretében 
Böszörményi Gyulával, mintegy 
negyven kötet szerzőjével, aki 
jól ismeri a fiatalos irányokat, 
ezért annyira olvasmányosak 
az írásai. „Lépést kell tartani a 
fiatalok gondolkodásmódjával, 
érdeklődési körével, és akkor 
biztos a siker” – mondta és barát-
ságosságával, nyitottságával áll-
ta a kérdések rohamát. Oldott, jó 
hangulatú találkozó kerekedett 
ebből a találkozásból, kiegészül-
ve a fiatal írókat érdeklő  hasznos 
ötletekkel, tanácsokkal.

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében indítottuk a „Já-
ték a tudásért” internetes kvíz-
játékunkat, a nyertesek értékes 
könyvjutalmakat vehettek át. 

Több éve már, hogy október 
közepén lehetőséget biztosítunk 
helyi írók, költők számára, hogy 
bemutatkozzanak, és alkotásaik-
ból felolvassanak egymásnak és 
a jelenlévőknek. Van, aki csak 
magának ír, de vannak, akiknek 
már néhány írása vagy akár kö-
tete is megjelent. Akad olyan is, 
akinek verseit ismert, népszerű 
együttes zenésítette meg. Sokan 
a kezdetektől élnek a lehetőség-
gel, de minden évben kiegészül 
a kör újonnan érkezőkkel, min-

Pályázati eredményeink  
bemutatása a városban

A TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR 
kódszámú, a dunakeszi Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár szol-
gáltatás fejlesztése, képzési sze-
repének erősítése című európai 
uniós pályázatunk az elmúlt év 
augusztus 31-én lezárult. Az új 
könyvtári portál, a helytörténeti 
adatbázisok, a 24 órán keresztül 
elérhető online szolgáltatások 
tekinthetők a leglátványosabb 
eredményeinknek. Ezen kí-
vül még számos szakmai újítás 

történt, melyek a mindennapi 
munkánk részévé váltak. Úgy 
gondoljuk, hogy pályázatunk 
akkor lesz igazán eredményes, 
ha minél szélesebb körben is-
mertetjük meg a lakossággal, és 
azokkal a személyekkel, akiknek 
lehetőségük van továbbadni az 
új információkat. Ezért Prey-
sing Frigyes és Lőrincz Róbert 
kollégámmal előadásokat, be-
mutatókat tartottunk. Elsőként 
Dióssi Csaba polgármester úr 
meghívására Dunakeszi Város 
Képviselő-testülete ismerhette 
meg pályázati eredményeinket. 
Ezúton is köszönjük támogatá-
sukat! Majd a Széchenyi István, 
a Fazekas Mihály és a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
tantestületi értekezletén ismertet-
tük a pedagógusokkal az őket és 
a diákokat is érintő új szolgáltatá-
sokat. Az Önkormányzat jóvoltá-
ból a Dunakeszi Feszt közönsége 
is részese lehetett a TÁMOP 
eredményeinek a könyvtári sátor-
ban, játékos formában szervezett 
gyakorlati bemutatókon.

Csonka Mária

den korosztályból. Ezek az estek 
igazán sokszínűek, változatosak 
szoktak lenni, hiszen sokféle 
személyiség találkozik egy-
mással, és a közönséggel. Egy 
ajándékkönyvvel szoktuk meg-
köszönni bemutatkozásukat.

Fotókiállítást készítettünk 
Pillanatképek a Kölcsey Ferenc 
Városi Könyvtár 25 évének tör-
ténetéből címmel. A könyvtárba 
érkezők hetekig láthatták, és 
emlékezhettek a felidézett si-
keres rendezvényekre, kedves 
vendégekre.

A gyermekrészleg internetes 
kvízjátékán a négy legeredmé-
nyesebb játékos könyvjutalmat 
nyert. Az év során több kéz-
műves délelőttön vehettek részt 
a különböző korú gyermekek 
mindkét könyvtárunkban, és él-
vezhették az alkotás örömét.

Decemberben harmadik al-
kalommal került megrendezésre 
a Sellei Zoltán előadóművészről 
elnevezett Városi Versmondó 
Verseny, amelynek alsó korha-
tára 16 év, felső korhatár pedig 
nincs. Elmondhatjuk, hogy évek 
óta szinte minden korosztály 
képviselteti magát ezen a verse-
nyen olyanokkal, akik szeretik a 
magyar költők verseit, és fontos-
nak tartják megismertetni azokat 
másokkal is. A nyertesek komoly 
díjakat vehetnek át, amelyeket  
Sellei Zoltán özvegye, a város 
polgármestere és a Kölcsey Fe-
renc Városi Könyvtár ajánl fel . 

Így összefoglalva és együtt 
látva az elmúlt év fontosabb 

eseményeit, remélem sikerült 
feleleveníteni néhány kedves 
emléket, egyúttal kedvet te-
remteni az elkövetkező időszak  
rendezvényeihez. Ebben az 
évben is megvalósult már 4-5 
sikeres programunk, és még 
sok áll előttünk év végéig. 
Kérem, kísérjék figyelemmel 

Böszörményi Gyula dedikál

A felolvasóest szereplõi és közönsége

könyvtárunk honlapját, illetve 
Dunakeszi Város Program-
füzetét, a Kultúrnegyed című 
kiadványt!

Sok szeretettel várjuk Önö-
ket könyvtárunk azon rendez-
vényeire, amelyek felkeltik 
érdeklődésüket!

 Németh Klára 

Lõrincz Róbert elõadása
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Az ajándékkönyvek 
sorsa

A Dunakeszi �elyt�rténeti �zemlekeszi �elyt�rténeti �zemle 
V. évfolyam 1. száma

Futaky-hagyaték 
a helyismereti 

gyûjteményben

Futaky László, a két vi-
lágháború között Alagon élő 
gépészmérnök 1920-ban lépett 
a lóversenyüzem szolgálatába, 
a közeli káposztásmegyeri ver-
senypálya felügyelőjeként. Pá-
lyafutása során olyan verseny-
üzemi berendezéseket létesített, 
vagy módosított, melyek az 
egész magyar lóversenyügyre 
nagy hatással voltak. 

Bírói páholyok építésével 
megreformálta a célbíráskodási 
rendszert. Ő tervezett és épített 
ki először a magyar verseny-
tereken megafon berendezést. 
Korszerűsítette a zsokék mér-
legelési rendszerét, valamint 
tökéletesítette a versenypályák 
jelzőberendezéseit. 

Futaky László hagyatékát, 
mely rengeteg korabeli iratot 
és műszaki tervet tartalmaz, 
(ma is Alagon élő) családja, a 
közelmúltban könyvtárunknak 
ajándékozta. A budapesti és a 
káposztásmegyeri versenypá-
lyák korabeli műszaki anyagai-
nak állományba vételével, érté-
kes magyar lóverseny-történeti 
ritkaság kerülhet az ezt kutatók 
látókörébe. 

Lőrincz Róbert

K�nyvtárunk a 
Dunakeszi  

Feszten     

Tavaly szeptemberben ke-
rült először megrendezésre 
– hagyományteremtő céllal – te-
lepülésünk eddigi legnagyobb 
szabású szórakoztató eseménye, 
a Dunakeszi Feszt Kulturális- és 
Sörfesztivál. A Katonadombon 
és környékén sportversenyek-
kel, koncertekkel, képzőmű-
vészeti kiállítással, gasztro-
nómiai különlegességekkel és 
természetesen kiváló sörökkel 
várták a szervezők a három 
nap alatt kilátogató több mint 
húszezer érdeklődőt. A fesztivál 
utolsó napján a kultúráé volt 
a főszerep, így programjaink, 
kiadványaink népszerűsítése 
céljából könyvtárunk is je-
len volt az eseményen. Sokan 
megfordultak sátrunkban, ahol 
a könyvvásárláson kívül számí-
tógépeinken könyvtártörténeti 
totót tölthettek ki az érdeklő-
dők, valamint regisztrálhattak 
a röviddel azután induló hagyo-
mányos Olvasó Város progra-
munkra is. Tervezzük, hogy az 
idén megrendezendő második 
Feszten is részt veszünk, még 
több programmal várva az ér-
deklődőket.

Lőrincz Róbert

Ötödik évfolyamába lé-
pett a Dunakeszi Helytörténeti 
Szemle.

Az idei első szám tartalmá-
ból: A címlapon a két világ-
háború között Dunakeszin mű-
ködő Kalocsai Iskolanővérek 
oktatási tevékenységébe tekint-
hetünk be. Csoma Attila három 
részes, dunakeszi emléktábláit 
bemutató cikksorozatának utol-
só fejezetében az alagi város-
részben elhelyezett táblákkal 
foglalkozik. Szakáll Lászlóné 
Tóth Mária dunakeszi tanítónő 
életét ismerteti, míg Bátonyi 

Pál dunakeszi egykori zálogbir-
tokosáról, báró Orczy Istvánról 
ír. Érdekes iskolatörténeti té-
mával jelentkezik Kollár Albin, 
aki a szinte feledésbe merült 
MÁV Műhelytelepi Polgári 
Iskola történetét dolgozta fel.  
A szám az 198�6-ban elhunyt 
régész, művészettörténész, 
Zolnay László dunakeszi-alagi 
visszaemlékezésével zárul. Az 
újság a könyvtárban, a Polgár-
mesteri Hivatal portáján és az 
Okmányirodában ingyenesen 
beszerezhető..

L.R.

Olvasóink közül sokan aján-
lották már fel saját könyveiket, 
sőt könyvtárukat a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtár gyűj-
teményének bővítésére. Statisz-
tikai adataink szerint is egyre 
nagyobb arányban kerülnek be 
állományunkba ajándékköny-
vek. De hogyan is zajlik mind-
ez? Nem is gondolnánk, milyen 
összetett ez a kérdés!

Évről-évre egyre többen tér-
nek be könyvtárunkba, mond-
ván, hogy nincs szívük ki-
dobni a megörökölt vagy csak 
megkopott és feleslegessé vált 
könyveiket. Nem utasítunk el 
senkit, ezért időnként jó néhány 
könyv halmozódik fel. Sajnos, 
nem mindig tudunk felhőtlenül 
örülni nekik, mert sok közülük 
nagyon rossz állapotban van. 
Olyanok, amiket jó szívvel nem 
tudnánk olvasóink elé tenni.

Pedig kapunk ajándéko-
zóinktól olyan köteteket is, 
melyek nincsenek meg az állo-
mányunkban és szükség lenne 
rá, mert keresik az olvasóink. 
Sajnos nem tudjuk könyves-
bolti forgalomban beszerezni, 
mert nincs újabb kiadása. Ilyen-
kor jól jön az olvasói ajándék, 
csak akkor van probléma, ha 
az adott példány rossz állapota 
nem teszi lehetővé, hogy be-
leltározzuk és kölcsönözhetővé 
tegyük. 

Mi történik az állományba 
vehető művekkel? Többfelé 
irányítjuk őket. Vannak olya-
nok, amelyek állományunkba 
kerülnek; vannak olyanok, 
amiket utólagos állományba 
vételre vagy pótlásra félrete-
szünk; vannak olyanok, amiket 
továbbajándékozásra szánunk. 
Dunakeszin helyi intézmé-

nyeknek, leginkább iskoláknak; 
külföldre, főleg magyarlakta 
területekre (Felvidékre, Erdély-
be, Vajdaságba, Kárpátaljára); 
kisebb települési könyvtárakba 
(pl. Tereske). A fennmaradt rész 
a filléres vásárlásra kitett köny-
vek polcára kerül, amik között 
sokan örömmel búvárkodnak. 

Fontos, hogy olyan köny-
veket hozzanak be hozzánk, 
amiket mindenki szívesen ki-
kölcsönözne tőlünk. Elsősorban 
a jó állapotban lévő, tartalmilag 
is értékes, sokak által keresett 
irodalmi és ismeretterjesztő 
műveket várjuk. Különösen 
örülünk a jó állapotban lévő 
színvonalas aktuális könyvpiaci 
kiadványoknak, a helyismereti 
ritkaságoknak.

Ettől az évtől kollektívánk 
karitatív tevékenység kereté-
ben felvállalta a nagycsaládo-
sok karácsonyi ajándékához 
való hozzájárulását családi 
könyvcsomagok összeállításá-
val és díszcsomagolásával. A 
könyvcsomagokat elsősorban 
olvasói ajándékokból szeret-
nénk összeállítani, amihez kér-
jük a segítségüket. Elsősorban 
újszerű állapotú gyermek- és 
ifjúsági könyvek felajánlását 
kérjük. A könyveket december 
közepéig a könyvtár nyitva-
tartási idejében bármikor át 
lehet adni. 

Végül szeretnék köszöne-
tet mondani minden ajándé-
kozónak, közülük név szerint 
megemlítve Szabó Brigittát, F. 
Nagy Piroskát, Mogyorósi Zsu-
zsannát, dr. Szarvas Katalint, 
akik igen értékes könyvekkel 
gyarapították könyvtárunk ál-
lományát.

Lenkei Valéria
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AZ IRODALMI SZALON
2011. évi vendégei

Több mint másfél évtizedeöbb mint másfél évtizede 
kerül megrendezésre a Kölcsey 
Ferenc Városi Könyvtárban a 
közönség körében oly népsze-
rű és sikeres Irodalmi Szalon, 
ahol a kortárs magyar irodalom 
kiemelkedő írói, költői már 
nagy számban megfordultak. 
Az állandó és stabil vendégkör 
mindig kiegészül újabb érdeklő-
dőkkel. Jó érzés számunkra, és 
a munkánk értelmét is igazolva 
látjuk, hogy egyre több fiatal 
vesz részt ezeken a rendez-
vényeken. A Radnóti Miklós 
Gimnázium magyartanáraival 
nagyon jó a kapcsolatunk, töb-
ben közülük állandó résztvevői 
a szalonoknak. Munkájukba 
is beépíthetik és életszerűbbé 
tehetik ezzel az oktatást, ki-
használva azt a lehetőséget, 
hogy személyesen találkozhat-
nak a tanulóikkal együtt kortárs 
írókkal, költőkkel. Több diák 
ezeken a programokon ka-
pott kedvet egy-egy író, költő 
munkásságának teljesebb meg-
ismeréséhez. A rendezvények 
állandó házigazdája a kezde-
tektől Tarján Tamás irodalom-
történész, aki felkészültségével, 
mértéktartásával színesíti ezeket 
az esteket. Ez a rendezvényünk 
is egy közösségteremtő lehe-
tőség, többen itt ismerkedtek 
meg a közös érdeklődés által,                                      
és azóta a mindennapi életben, 
is tartják egymással a kapcsola-
tot. Ezt tapasztalva úgy gondo-
lom, hogy rendezvényszervező 
munkánk több irányban terem 
gyümölcsöt.

 Februárban Bartis Attila író, 
fotográfus volt a vendégünk, 

aki téli tartózkodását szakította 
meg, és szülőhelyéről Erdély-
ből, hosszú vonatozás után 
érkezett el hozzánk. Életmű-
vében olyan kérdéseket vet fel, 
amelyeket ma általában nem 
divatos dolog felvetni. Morális 
kérdéseket, egy olyan morál 
alapján, ami ma sokak számára 
lehet, hogy nem is hivatkozási 
alap. Művei a világ sok más 
nyelvén is olvashatók.

Májusban Darvasi László 
író, költő, publicista volt a ven-
dégünk, aki sokoldalúságával 
meg tudja érinteni, mind a 
gyermek, mind a felnőtt olva-
sók lelkét. Látja és tapasztalja 
az olvasási szokások és a kul-
túra változásait – többek között 
az internet miatt is – de alapve-
tően nem érdekli mi a trend, azt 
tartja szem előtt, amire szerinte 
szükség van. Novelláiban, tár-
cáiban, regényeiben egyaránt 
érvényre jut mondatainak szép-
sége és fájdalma, mindenek 
feletti igazsága. Műveit több 
idegen nyelvre lefordították. 
2011-ben az a megtiszteltetés 
érte, hogy a Digitális Irodalmi 
Akadémia tagjai sorába válasz-
totta, ami azzal jár, hogy művei 
ingyenesen olvashatók a DIA 
oldalán. Jelenleg 7 műve van 
digitalizálva. Látogassanak el 
erre az oldalra, és válasszanak 
kedvükre a sok más elérhető 
mű közül is!

Novemberben egy művész-
házaspár volt a vendégünk, Sza-
lay Kriszta színművésznő, író 
és Cserna Antal színművész, 
rendező, akik elbűvölő, közvet-
len, nyitott személyiségükkel, 
emberségükkel érintették meg a 
jelenlévők lelkét, csaltak gyak-
ran mosolyt az arcokra. Versek-
kel, dalokkal, rövid jelenetekkel 
színesítették a beszélgetést. Ők 
is nagyon jól érezték magukat 
nálunk. Nagyon jó látni, hogy a 
hivatalos rendezvény kb. tizedik 
percében, hogyan oldódnak fel 
meghívott vendégeink a könyv-
tár falai és a jelenlévő közönség 
között, érzik egyre otthonosabban 
magukat, fokozva ezt az érzést a 
személyes beszélgetésekkel, a de-
dikálással, egészen a búcsúzásig. 
Szeretném megemlíteni, hogy 
gyakran kapok a rendezvények 

Öt éve már, hogy május 17-
én Sellei Zoltán síremlékénél 
találkoznak rokonai, barátai és 
tisztelői az Új Temetőben. Váro-
sunk neves előadóművésze ezen 
a napon született 1933-ban. 
A Magyar Kultúra Lovagját, 
Dunakeszi város díszpolgárát 
mi könyvtárosok barátként 
szerettük és tiszteltük. Ezért 
határoztuk el, hogy minden év-
ben születésnapján elhelyezzük 
síremlékénél a megemlékezés 
virágait. Idén Varga István And-
rás szavalata és Kollár Albin ny. 
iskolaigazgató megemlékező 
szavai után Sellei Zoltán özve-
gyével és a jelenlévőkkel együtt 
helyeztünk el koszorút és virá-
gokat a síremléken.

után a meghívott vendégektől 
elismerő, köszönő szavakat, so-
rokat, a szervezésért, a jó hangu-
latért, a nagyszerű közönségért. 
Úgy gondolom, hogy könyvtári 
rendezvényeink egyik legsikere-
sebb eseményei közé tartoznak az 
Irodalmi Szalon programjai, ezt 
a hagyományt és közösségépítő 
tevékenységünket a továbbiakban 
is folytatni fogjuk. 

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk a jövőben is. 

 Németh Klára

Darvasi László és Tarján Tamás

�ellei Zoltánra 
emlékezünk

Bartis Attila

Cserna Antal és Szalay Kriszta
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AkIk SOkAT OLVASNAk
A legaktívabb gyermek és felnõtt olvasók a k�nyvtárban

Olvasó Város
2011-ben 5. alkalommal 

rendeztük meg sikeresen a gyer-
mekeket és a felnőtteket egy-
aránt olvasásra buzdító Olvasó 
Város programunkat. Könyv-
tárosaink az iskolai könyvtáro-
sokkal együtt azon dolgoztak, 
hogy minél többen rátaláljanak 
a nekik tetsző olvasmányra, és 
szép élményekkel gyarapodva 
keressenek új olvasnivalót. A 
programban résztvevő szeren-
csés nyertesek a 13 fődíj mellett 
63 egyéni díjban is részesültek.

2012 szeptemberétől válto-
zatlan feltételekkel ismét meg-
hirdetjük a játékot, és vele együtt 
indítjuk majd el az Ajándékozzon 
olvasójegyet akciónkat. A rész-
leteket megtalálják majd hon-
lapunkon, vagy érdeklődjenek 
személyesen a könyvtárban. 

Madárlátta   

2012. január 19-én a Ma-
gyar Kultúra Napja tiszteletére 
szervezett irodalmi est keretében 
mutatta be könyvtárunk legújabb 
kiadványát. A Madárlátta című 
könyv a néhány évvel ezelőtt 
elhunyt dunakeszi költőnőre, 
Hespné Házos Máriára emléke-
zik versei, írásai tükrében. 

Az írott és az elektronikus 
sajtóban időnként riasztó hírek 
jelennek meg arról, hogy csök-
ken a nyomtatott könyvek, a 
könyvtárak népszerűsége és 
egyre kevesebbet olvasnak az 
emberek. Vitathatatlan, hogy 
vannak figyelmeztető jelek, 
amelyek a kulturális érdeklődés 
gyökeres változásaira figyel-
meztetnek, de Dunakeszin, 
amely már méltán nevezhető 
olvasó városnak, egyre töretle-
nebb az olvasási kedv, és egyre 
többen járnak könyvtárba. Igaz 
a statisztikai adatok örvendetes, 
évről-évre növekedést mutató 
számai mögött főleg a városi 
lakosság létszámának folyama-
tos emelkedése áll, de ezen túl 
is érzékeljük, hogy egyre több 
embernek válik mindennapi lét-
szükségletévé az olvasás.

Korábban már vizsgáltuk 
e lapban is, hogy mik a leg-
keresettebb művek, mit köl-
csönöztek ki a legtöbbször a 
látogatóink. Most arra voltunk 
kíváncsiak, hogy mennyit is jár-
nak könyvtárba, hány könyvet, 
audiovizuális dokumentumot 
kölcsönöznek a dunakesziek. 
Bizony kiderült, hogy sokat, 
nagyon sokat. 

A kölcsönzési határidő 
hosszabbításait nem számítva 
2011-ben 28�92 olvasó kölcsön-
zött ki legalább 1 könyvet. Az 
összes kölcsönzések száma pe-
dig 61426 dokumentumot érin-
tett, vagyis átlagban mindenki 
21 művet vitt ki a könyvtárból 
az év során. Ez talán még nem 
tekinthető igazán érdekesnek, 
hiszen nem sokkal tér el az or-
szágos átlagtól. Azt viszont már 
figyelemre méltónak tartom, 
hogy 315-en voltak, akik ötven 
műnél többet kölcsönöztek, 
vagyis hetente legalább egyet. 
Közülük 8�9 gyermek és 226 a 
14 évesnél idősebb.   A legtöbbet 
olvasók gyakoriság eloszlását a 
következő táblázat segítségével 
tanulmányozhatjuk.

A statisztikai adatok mö-
gött a könyvtár leghűségesebb 
olvasóit találjuk, akikkel jelen 
esetben tényleg nap mint nap 
találkozunk. Az OIvasók nap-
ja rendezvénynek ők lesznek 
a díszvendégei, kik közül név 
szerint felsorolnám először a 
200 műnél többet kölcsönző 
felnőtteket: Bényei Judit (235),  
Bodor Judit (232), Tóth Margit 
(216), Erdélyi Lászlóné (209).

K ö l c s ö n z ö t t 
művek száma

Gyermek  
olvasók

Felnőtt 
olvasók

Összes  
olvasó

51-100 8�3 18�7 270
101-150 5 28� 33
151-200 1 7 8
200- 0 4 4
Összesen 8�9 226 315

A több mint 50 mûvet kölcsönzõk statisztikai megoszlása

Parlagi Panna, Parlagi Bálint és édesanyjuk

A Pokorny család a könyvtárban

A nemes versengésben a 
fiatal korosztály is derekasan 
helytállt. A 14 évnél fiatalab-
bak közül 100 könyvnél többet 
kölcsönzött: 

Parlagi Panna (169), Gyu-
riczki Laura (150), Pokorny 
Áron György (140), Parlagi 
Bálint (117), Pokorny Réka 
(117) Pokorny Dávid Barna-
bás (103), Homonnai Dorottya 
(100).

Kívánom, hogy sokan kö-
vessék majd példájukat, ők 
pedig találjanak majd mindig 
értékes olvasnivalót nálunk! 

Preysing Frigyes

Egy hûséges olvasó:  
Tóth Margit
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Közfoglalkoztatottak is 
segítenek
A Városi Önkormányzat köz-

célú foglalkoztatási programja 
keretében 4-6 órában intézmé-
nyünkben is dolgoznak közfel-
adatot végző munkavállalók. Az 
udvar, a könyvtár előtti park és 
parkoló karbantartása, télen a hó-
eltakarítás napi szinten jelent fel-
adatokat. Idén a raktári munkák-
ban, a könyvek, könyvespolcok 
portalanításában is számíthattunk 
a segítségükre, melyek elvégzé-
séhez technikai személyzettel 
nem rendelkezünk.

Módosult a könyvtár hasz-
nálati szabályzata
A Használati szabályzat a 

könyvtári szolgáltatások körét 
és igénybevételének módját pon-
tosítja. Most több módosítást is 
tettünk a szabályzatban. Egyrészt 
jobban igazodtunk a kialakult 
olvasói szokásokhoz, másrészt 
követtük a szolgáltatásainkat is 
befolyásoló szakmai, valamint 
az igénybevett külső szolgálta-
tások díjainak változásait. Az 
új szabályok  a korábbiaknál is 
kedvezőbb feltételeket terem-
tenek az információkhoz való 
szabad hozzáféréshez. A legtöbb 
újdonság az online igénybe vehe-
tő szolgáltatásoknál található. Az 
aktualizált szabályzat elkérhető 
a könyvtárosoktól és elérhető a 
honlapon.

Kitüntetettünk
Dunakeszi Város Önkor-

mányzata felterjesztése alapján 
Csonka Mária könyvtárigazgató 
több évtizedes kiemelkedő mun-
kája elismeréseként 2011. decem-
ber 2-án a budapesti megyeházán 
ünnepélyes keretek között vehette 
át a Pest Megye Önkormányzata 
által alapított Közművelődési 
Díjat.        Gratulálunk!

HÍREk

A Márai-program a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával 
jött létre. Célja a nemzeti kultúra 
kincseinek megőrzése, az olva-
sáskultúra támogatása, a kortárs 
magyar szerzők népszerűsítése, 
a magyarországi és a határon 
túli magyar könyvpiacon meg-
jelenő értékes művek eljuttatása 
a könyvtárakon keresztül az 
olvasókhoz.

2011-ben lezajlott a program 
I. üteme, melynek keretében 
könyvtárunk 8�50 000 Ft értékben 
361 könyvdokumentummal gya-
rapodott. A megítélt keretössze-
get fele-fele arányban tény- illet-
ve szépirodalmi művekre kellett 
felhasználnunk. Területenként 
250 címből válogathattunk. Az 

Új kezelőfelületet kapott a 
Textlib integrált könyvtári prog-
ram internetes elérése.  A web-
böngészők közül sokan előnybe 
részesítik azokat, amelyek un. 
„füleket” használnak, mert se-
gítségükkel könnyedén lehet 
váltogatni a már meglátogatott 
oldalak között. Ennek a mintájá-
ra készült a TextLib új felülete, 
amely egységbe foglalja vala-
mennyi távolról elérhető funk-
ciót úgy, hogy közben bármikor 
vissza lehet kapcsolni az éppen 
szükséges szolgáltatásra.

Az új katalógusban kiemelt 
helyen található az olvasói álla-
potba való belépés menüpontja.  
A TextLib integrált könyvtári 
rendszer lehetővé teszi, hogy az 
olvasók az interneten keresztül 
megtekinthessék a könyvtárban 
róluk nyilvántartott adatokat, 
az aktuális kölcsönzéseiket, 
előjegyzéseiket, tartozásaikat.  
A belépéshez csak az olvasó 
azonosítóját és a jelszavát kell 
megadni. 

A továbbra is elérhető rész-
letes keresés kibővült az egy-
szerű keresés lehetőségével. Az 
egyszerű keresés a keresendőt 
nem a dokumentumok egyet-
len kiválasztott jellemzőjében, 
hanem egymás után több ele-
mében is keresi, ha az adott szó 
arra az elemre is értelmezhető. 
Ilyen lehet: a cím egésze, a cím 
szavai, a szerző neve, a közre-
működő neve, a mű témája, 
kiadója stb. Az eredmény az 
egyes jellemzőkben lefuttatott 
keresések találatai formájában 
jelenik meg.

Sokszor segíthet a keresés-
ben a böngészés funkció is, ami 
arra való, hogy meg lehessen 
nézni, hogy a dokumentumokat 
milyen adataik alapján tudjuk 
megkeresni. Itt lehet megnézni, 
milyen címek, szerzők, kiadók, 
sorozati címek vannak az adat-
bázisban. A biográfia lapon 
nem a dokumentumok, hanem 
a szerzők és közreműködők 
között lehet keresgélni. Ez 
akkor lehet fontos, ha azonos 
névformájú, de eltérő műkö-
dési területű személyeket kel-
lene szétválasztanunk. Minden 

menüpontnál rövid eligazítás 
található, de természetesen az 
oldalról közvetlenül el lehet jut-
ni a könyvtár weblapjára és meg 
lehet találni az olvasószolgálat 
elérhetőségeit is.

A távolról is elérhető szol-
gáltatások többségét csak a 
beiratkozott olvasók tudják 
használni. A TextLib rendszer 
lehetővé teszi, hogy az olvasók 
az interneten keresztül távolról 
is regisztrálhassanak a könyv-
tárba. Ez még nem jelent igazi 
beiratkozást, ahhoz mindenképp 
személyesen kell befáradni a 
könyvtárba, ahol a könyvtá-
ros ellenőrzi majd a megadott 
adatok valódiságát. Jelenleg a 

FÜLEk A TEXTLIBBEN
Új funkciók,egyszerûbb kezelés

regisztráció leginkább a beirat-
kozás meggyorsítására alkal-
mas, de a regisztrált olvasó is 
módosíthatja az adatait a webes 
felületen. Más tranzakciók el-
indításához  egyelőre még nincs 
jogosultsága. Várható, hogy a 
beiratkozás nélkül is végezhe-
tő műveletek köre hamarosan 
bővülni fog.

Az eddigi tapasztalatok és 
olvasói visszajelzések alapján 
átalakított, funkcióiban bőví-
tett felület reményeink szerint  
még könnyebbé teszi mindenki 
számára a könyvtár folyamato-
san gyarapodó gyűjteményében 
való eligazodást. 

Preysing Frigyes

K�nyvek a Márai-program 
támogatásával

ún. alapművek (nemzeti mini-
mum) igénylése kötelező volt, 
ha a könyvtár állományában nem 
volt megtalálható az adott mű. A 
nemzeti minimumra vonatkozó 
ajánlást a Márai Tényirodalmi 
Ideiglenes Kollégium állapította 
meg. 338� címből összesen 361 
új dokumentum került intézmé-
nyünk polcaira. Könyvtárunk 
katalógusában visszakereshetőek 
a Márai-beszerzések. Ezenkívül 
minden könyvben megtalálható 
egy Márai-logó, ami a kiemelt 
funkciót jelzi.

Idén már elindult a program 
II. üteme, melyben kibővített lis-
tából lehet majd újabb műveket 
válogatni.

Lenkei Valéria
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A képregény – az irodalom 
és a képzőművészet sajátos ke-
veréke – egyre szélesebb körben 
válik kedvelt műfajjá és már a 
könyvtárakban is helyet követel 
magának.  Ebben az évben az 
olvasók napján  Kittenberger 
– Egy képregény születése 
címmel rendhagyó író-olvasó 
találkozó lesz a könyvtárban. 
Vendégeink –Tebeli Szabolcs 
(Brazil), kétszeres Alfabéta-dí-
jas képregényrajzoló, valamint 
Somogyi György és Dobó István 
írók – a műfaj érdekességeivel 
és titkaival is megismertetnek 
bennünket.

A Kittenbergerről szóló 
képregény Tebeli Szabolcs gra-
fikus és Somogyi György–Dobó 
István írópáros munkája. A 
Kittenberger-képregény Somo-
gyi György ötlete alapján jött 
létre amikor 2009-ben egy új-
ságban megjelent, hogy Darwin 
születésének 200. évfordulójára 
képregényt készítenek. Erről 
eszükbe jutott, hogy nekünk, 
magyaroknak is vannak olyan 
felfedezőink, kutatóink, ter-
mészettudósaink, akiknek a 
kalandjai érdekesek lehetnek 
akár képregény formában is. 

A képregényben Kittenber-
ger Kálmán életének kalandos 
eseményei keverednek a múlt 
század elejének izgalmas idő-
szakával, a kor ismert, de mára 
többségében elfelejtett magyar 
alakjaival, kitalált és irodalmi 
figurákkal. A fiktív és látványos 
környezetben játszódó epizódok 
Kittenberger életének és a kor 
történelmének valós eseménye-
in alapulnak.  A történet lényege 
röviden összefoglalva: 1907-ben 
Bomában egy kocsiban holtan 
találják Lord Sinclairt, az angol 

titkosszolgálat főnökét. Halála 
előtt megbízást adott két fiatal 
magyar kalandornak, valamint 
Kittenbergernek, hogy kutassa-
nak fel Kongóban egy különös 
orrszarvút. Közben egy belga 
nyomozó is megbízást kap arra, 
hogy Kongóban megkeressen 
egy eltűnt tudóst. A három ma-
gyar nekiindul a küldetésnek, 

Tavaly, a gyermekkönyv-
tárunk egy új, az igényeknek 
jobban megfelelő honlapot 
kapott.  Már a honlap tervezé-
sekor gondoltunk arra, hogy 
gyermekrajzokkal színesítjük 
a felületet. Ezért, ez év tava-
szán rajzpályázatot hirdettünk 
az általános iskolás gyerekek-
nek, hogy rajzaikkal járuljanak 
hozzá honlapunk vidámabbá 
tételéhez.  A pályázatra 55 rajz 
érkezett Dunakeszi iskoláiból. 
A díjazott rajzokat május 18�-
31-ig kiállítottuk a könyvtárban, 
hamarosan pedig váltakozva 
lesznek láthatóak a honlapon.  
Minden pályázónak köszönjük 
a részvételt, a díjazottaknak 
szívből gratulálunk!

Rajzpályázat nyertesei
Bárdos Lajos Általános 

Iskola (Felkészítő tanár: Lu-
kácsiné Szabó Tünde)
Halász Éva 3/b, Hencz Zoltán 
3/c, Illés Aurél 3/c , Lénárt 
Kata 3/c, Skarbik Rebeka 2/b, 
Zachár Bence 3/c, Papp Vik-
tória 2/b

Fazekas Mihály Általános 
Iskola (Felkészítő tanár: Bó-
nisné Pataki Gabriella, Köcski 
Mária) 

Darkó Lilla 3/a, Gyurik 
Ramóna 3/c, Kápkú Szabri-
na 3/c, 

Tóth Petra és Horváth Na-
din 3/a

Szent István Általános Is-
kola (Felkészítő tanár Palkóné 
Pekár Erika)
Soós Anna 3/b , Szoták Sza-
bolcs 3/b 

A magyar Indiana  
Jones a könyvtárban 

Úgy alakult, hogy az idei ün-
nepi könyvhéten köszönünk el 
tőled, mert lejárt a szerződésed. 
Négy éven keresztül helyettesí-
tetted a GYES-en lévő gyermek-
könyvtáros kolléganőt. Amikor 
Nyíregyházáról elindulva az 
általunk meghirdetett állásra 
jelentkeztél, egyúttal lakóhelyet 
is kerestél és iskolát kislányod 
számára. Négy év távlatában 
úgy látom, Dunakeszi az ottho-
nod lett, mint ahogy kislányod 
számára a Széchenyi Iskola. 
Könyvtárunkban pedig pilla-
natok alatt a kollektíva részévé 
váltál. Gyorsan megtanultad 
gyermekkönyvtárosi felada-
taidat, a számítógép könyvári 
alkalmazását, kapcsolatokat épí-
tettél. Köszönöm, hogy fontos 
volt számodra az olvasóiddal 
és a szüleikkel való foglalkozás, 
hogy vállalkoztál olyan pályáza-
ti témák kidolgozására, melyek a 
gyermekkönyvtár használatának 
korszerűbb módozatait teszik le-
hetővé. Külön köszönöm, hogy 
szakmai megbeszéléseinken 
aktív voltál, munkádban kreatív. 
Azt tapasztaltam, hogy a gyer-
mekkönyvtár felnőtt és gyer-
mek látogatói bíztak benned, 
és igényt tartottak tanácsaidra. 

Hiányozni fogsz nekik, mint 
ahogy nekünk, kollégáidnak is. 
Jó volt együtt dolgozni, kedves, 
barátságos munkatárs voltál. De 
a munkaszerződés köt, lejárt a 
helyettesítés. Sajnálom, hogy 
nem tudlak úgy utadra engedni, 
hogy egy másik munkahely 
vár rád.  Álláskeresésedben, 
mint ahogy eddig, a jövőben is 
segíteni foglak kollégáimmal 
együtt. 

Kedves Zsuzsa! Jó szakem-
ber és munkatárs vagy, nagyon 
remélem, hogy ez a város, 
amit lakóhelyedül választottál, 
továbbra is igényt tart a mun-
kádra.

Csonka Mária

KÖ�ZÖNJÜK Z�UZ�A!
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és miközben az ügy végére 
járnak, folyamatosan szembe 
kerülnek a belga titkosszolgálat 
embereivel.

Reméljük, hogy az érdekes, 
izgalmas téma sokak érdeklődé-
sét felkelti a képregény, illetve 
Kittenberger kalandjai iránt.

Az író-olvasó találkozó után 
eredeti képekből, vázlatokból, 
forrásanyagokból összeállított 
kiállításon pillanthatunk be a 
hamarosan megjelenő mű fan-
tasztikus világába.  

Tuba Zsuzsanna

Gyermek-
rajzpályázat

Tuba Zsuzsanna


