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KÖSZÖNTŐ
Köszöntöm olvasóinkat az
olvasáskultúrát népszerűsítő
legrangosabb esemény, az
Ünnepi Könyvhét alkalmából,
melynek értéke és hangulata
az egész világon páratlan. A
Könyvhét idején országszerte
megrendezett programok egy
ben könyvszakmai és üzleti fó
rumok is. Ilyenkor megélénkül
a könyvpiac, és hagyományo
san a kortárs magyar irodalom,
a kortárs írók bemutatkozását
támogatja. A gazdag és színes
könyvválaszték nagyon csábí
tó, hasonlóképpen a szerzőkkel
való személyes találkozás,
beszélgetés, dedikálás is.
Könyvtárunk olvasói egy
első kötetes szerzővel ismer
kedhetnek meg, akinek könyve
tavaly novemberben jelent
meg, és röpke fél év alatt a
harmadik kiadása is a könyves
polcokra került. Kötter Ta
más Rablóhalak című könyve
olyan világba kalauzol minket
„amelyről a magyar irodalom
eddig nemigen tudósított.” Ez
a világ pedig a felső közép
osztály, vagy mondhatjuk úgy,
hogy a felső tízezer világa,
amit a szerző jól ismer.
Kassovitz László író in
kább a gyermekek világának
jó ismerője, hiszen Pamacs
kutyáról szóló történeteivel a
gyermekekhez szól. A hosszú
ideig Dunakeszin élő író a
mesélés nagykövete is, mert
országjáró körútján a népme
séket is elviszi a tarsolyában,
és mesél a gyerekeknek. A
Könyvhéten a helyi általános
iskolások lesznek a vidám
történetek hallgatói.
Dunakeszin nincs Könyv

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
Június 3-án, kedden 10–18 óráig
OLVASÓK NAPJA
A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény.
Ezen a napon a központi könyvtárban és a fiók
könyvtárban a fénymásolás és nyomtatás kivételével
mind en szolgáltatás és a beiratkozás díjmentes.
Azoknak az olvasóknak, akik visszahozzák a lejárt
kölcsönzési határidejű dokumentumokat, az összeg
nagyságától függetlenül elengedjük az eddigi ké
sedelmi díjat és a kiküldött felszólítások költségét.
10 órától az előtérben és az 1. Sz. Fiókkönyvtárban
Dunakeszi, a mi városunk! Játékos feladatok mindenkinek
10 órakor a központi könyvtár olvasótermében
Író-olvasó találkozó Kassovitz Lászlóval
16 órakor Kölcsey Ferenc könyvtár előtti szobránál
Megemlékezés és koszorúzás
16.30-kor a központi könyvtár olvasótermében
A gyermekrészleg irodalmi kvíz- és rajzpályázának díjátadója
Június 5-én, csütörtökön 18 órakor

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Vendégünk:
KÖTTER TAMÁS
a Rablóhalak c. könyv szerzője
A beszélgetést vezeti:
Babiczky Tibor költő, író, kritikus
hét Olvasók napja nélkül.
Ezen a napon azzal köszönjük
meg olvasóink érdeklődését,
hogy szolgáltatásaink többsége
ingyen vehető igénybe. Így a
beiratkozás, internet haszná
lat, kölcsönzés a Médiatárból,
és még a késedelmi díjakat is

elengedjük. Idén elsősorban a
felnőttek részére Dunakeszi,
a mi városunk címmel játékos
feladatokat állítottunk össze
városunk színes, mozgalmas
életéről, fejlődéséről.
Hagyományosan koszorút,
virágokat helyezünk el név

adónk, Kölcsey Ferenc szob
ránál, és felidézzük a Himnusz
írójának életútját.
Ajánlom olvasóink figyel
mébe könyvheti programja
inkat, és szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Csonka Mária
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LEGYÜNK OLVASÓ VÁROS!
Még több jelentkezőt várunk a programba
Olvasáskultúránkat, olvasási
szokásainkat napjainkban óvni,
védeni kell, hiszen az emberek
túlnyomó részének megváltozott
az életmódja, kevesebb lett a
szabadideje. Ezt a kevés időt is
egyre inkább elrabolja a média,
az internet, az elektronikus esz
közök használata. De ha olva
sunk, és megtaláljuk azt a köny
vet, amely nekünk személyesen
mondhat valamit, senkitől, még
magunktól sem lopjuk az időt.
Márai szerint rendszeresen kell
olvasni, úgy ahogy alszik, étke
zik, ahogy szeret és lélegzik az
ember. Az olvasás-létezésmód.
Kutatások igazolják, hogy
a gyakori és esztétikai értékek
re koncentráló könyvolvasás
„tendenciaszerűen együtt jár
a harmonikus, kreatív, az em
bertársaira, más értékorientált
kulturális tevékenységekre és in
formációkra egyaránt nyitott, to
leráns személyiségvonásokkal.”
Mi könyvtárosok szeretnénk,
ha a gyermekek úgy nőnének
fel, hogy a könyv, az olvasás
szeretete végigkísérné minden
napjaikat. A fiatalok, felnőttek
pedig a digitális világban is
kitartsanak a könyv, az olvasás
mellett, bízzanak az olvasás sze
mélyiségformáló erejében. Ezért
hirdettük meg 2007-ben az or
szágos „Könyvtárak összefogása
a társadalomért” mozgalom
keretében könyvtárunk olvasási
programját Olvasó város néven.
Idén már nyolcadik alka
lommal hívjuk fel a lakosság
figyelmét, hogy a szeptember
közepétől november közepéig
tartó időszakban egy általuk elol
vasott szépirodalmi mű tartalmát
röviden írják le, ajánlják másnak
is elolvasásra. Ha ezt megteszik,
a könyv nyújtotta élményen túl,
részesei lehetnek egy városi
játéknak, és értékes díjakat
is nyerhetnek. Szeretnénk, ha
minél többen jelentkeznének
a programba, és ténylegesen
elmondhatnánk, hogy olvasó

város vagyunk. Eddigi tapaszta
lataink nagyon jók, az elmúlt 7
év átlagát tekintve évente 5-600
fő adta le az elolvasott könyv
rövid tartalmi leírását. Idén új
módszerrel is próbálunk még
több lakost olvasásra buzdítani.
Az elolvasott könyv adatlapját
elektronikus formában is el lehet
küldeni. A játékban résztvevő
olvasó eldöntheti, hogy az elekt
ronikus formát, vagy a kézzel
kitöltött nyomatott adatlapot
választja. Mivel könyvtárunk
látogatottságát tekintve az elmúlt
évben az online látogatók száma
nagymértékben növekedett,
remélhetőleg az interneten ke
resztül történő adatlap beküldés
lehetősége a város szélesebb
rétegeit ösztönzi egy jó könyv
elolvasására.
Befejezésül kérem, olvas
sanak el a tavalyi játékból egy
könyvajánlást!

„A történet az
1920-as évek ele
jén, egy angliai
bányászvidéken
kezdődik. Egy fi
atal lelkiismere
tes orvos itt kezd
praxist és esik
szerelembe egy
kedves, szeretni
való tanítónővel.
Dióssi Csaba polgármester gratulál
Látjuk, ahogy el
az egyik nyertesnek
jut arra a pontra,
ahol már nem a
beteg a fontos, hanem a pénz,
Ha ez a könyvajánlás felkel
a népszerűség, az elithez való tette az érdeklődését, és szívesen
csatlakozás. De mindent meg elolvasná a könyvet, lapunk
lehet venni pénzzel? Már-már hasábjain bújtatva megtalálja a
közel áll a szakmai elzülléshez, szerzőt és a címet. Ezt követőn
amikor egy szakmai katasztró kérdezze a könyvtárost és már
fa éri. Vajon visszaállítja-e ez előjegyzésbe is veheti! Aki pedig
erkölcsi és magánemberi nor a dkvk@mail.dkvk.hu címre
máit? Felesége mellette áll-e elküldi a szerzőt és a címet, az
idei Olvasó város díjkiosztó ün
végig?”
Csonka Mária nepségén ajándékra számíthat.

2013 legígéretesebb pályakezdése
Író-olvasó találkozó Kötter Tamással
Június 5-én, csütörtökön,
18 órakor az olvasó teremben,
a közelmúltban megjelent Rab
lóhalak című novellás kötet
szerzőjével, Kötter Tamással
találkozhatnak az érdeklődők.
A beszélgetést Babiczky Tibor
költő, író, kritikus vezeti.
Kötter Tamás kicsit titok
zatos, jól felépített szerzői
imázzsal jelent meg a magyar
irodalmi életben.
Amit tudhatunk róla az,
hogy a neve álnév, negyven
éves és ügyvédként dolgozik
Budapesten. Sokat olvasott és
hitte, hogy neki is menne az
írás. Az első próbálkozások
után belátta, ez mégsem olyan
egyszerű, mint gondolta. Ezért
kétszer félévet végzett egy
íróiskolában, ahol megtalálta
a hangját.

Kötter Tamás a Rablóhalak
címel megjelent novellásköteté
ben egy olyan világot mutat be
olvasóinak, amiről eddig keve
sen írtak a magyar irodalomban,

mivel a felső tízezer világa
ritkán találkozik a magyar írók
életével.
A szerző része ennek a vi
lágnak, a pesti „édes életnek”,
így hitelesen mutatja be a pén
zes ügyvédeket, a menő mene
dzsereket, a multis lányokat.
Bepillantást nyerünk a kabriók,
drága szórakozóhelyek, álom
nyaralások csillogó világába
és a csillogás mögötti szédítő
ürességbe.
Hősei egyszerre küzdenek
kisszerű életük problémáival és
az elit életforma által támasztott
igényekkel. A novellák olvasá
sa során az olvasó számára egy
értelművé válik az ellentmondás
a valóság korlátai és a nagystílű
élethez való alkalmazkodás
vágya között.
Tuba Zsuzsa
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Ünnep után –
Könyvtári
maradandó emlékek
hírek
Az elmúlt esztendőben sok
rendezvénnyel, meglepetéssel
készültünk a 85 éves fiókkönyv
tár köszöntésére, de az árvíz mi
att sajnos elmaradtak az ünnepi
események. Vannak azonban
maradandó emlékek, amik ma
is felidézik az ünnepre való
készülődés idejét. Könyvtáros
kolléganőim gondoskodtak róla,
hogy az Ilyenek voltunk című
könyvtártörténeti kiállítás ma is,
és a jövőben is látható legyen. A
kiállítási tablókat a könyvtárban
lévő oszlopokra helyezték el,
így az ott megforduló látogatók
nézegethetik a régi fotókat és
könyvtártörténeti írásokat. Az
előtérben kialakított korszerű
olvasósarok több funkciót is
szolgál, egy kisebbfajta közös
ségi térként működik. Lehetőség
van egy mini kiállítás működ
tetésére. Eddig Magát Tamás
fotói, Rózner György, Somogyi
Győző grafikái, Szlobodnyikné
Sas Ilona természetfotói díszí
tették az előteret. A kiállítások
anyagát Harangozó Katalin ál
lítja össze. Ezúton is köszönjük
munkáját. A falakon körbefutó
parafa tablókon aktuális hírek,
tájékoztatók kerülnek elhe
lyezésre. Legutóbb az Olvasó
Város program propagálására
használták a könyvtárosok. Az
Ünnepi Könyvhéten Gérecz
Attila életét bemutató tablók
kerülnek ide, így emlékeznek
meg városunk híres szülöttéről,
aki idén lenne 85 éves. Az író,
sportoló, forradalmár mun
kásságáról több kérdésből álló
feladatlapot is összeállítottak,
amelyek könnyen megválaszol
hatók a tablókon lévő informá
ciók ismeretében.
Szép és kedves emlék a
szülinapi recepteket tartalmazó
könyvecske. A könyvtár vállal
kozó szellemű olvasói öröm
mel vettek részt a meghirdetett
receptversenyen, a Szülinapi
receptkönyv pedig a legjobb 20
sütemény leírását tartalmazza.

Íme a győztes recept, amely
tavaly óta a „könyvtár sütemé
nye cím” büszke birtokosa és
visszatérő meglepetése minden
könyvtári ünnepünknek.
Csonka Mária

Göblyösné Mohácsi Nelli
és Göblyös Anna: OlvaSÓS
Hozzávalók
50 dkg liszt, 3,5 dl langyos
tej, 2,5 dkg élesztő, 5 evőkanál
étolaj, 1 teáskanál cukor, 2 teás
kanál só, A töltelékhez: 25 dkg
sajt, 25 dkg sonka vagy bacon,
5 dkg vaj vagy margarin. A te
tejére: 1 db tojás, hántolt napra
forgómag, tökmag, szezámmag
Elkészítés
Az élesztőt a cukorral langyos
tejben felfuttatjuk. A liszthez
adagoljuk a sót, az étolajat,
majd a felfuttatott élesztőt, és
jól bedagasztjuk. Langyos he
lyen pihentetjük, kelni hagyjuk.
Miután a tészta megkelt, két
cipóra vágjuk. A cipókat egyen
ként ujjnyi vastagra nyújtjuk,
majd megkenjük az olvasztott
vajjal. Rászórjuk az apróra vá
gott sonkát/bacont és a reszelt
sajtot.
A lapokat feltekerjük, mint a
bejglit. A tekercset éles késsel
ferdén (háromszög alakúra)
vágjuk. Tetejét tojással meg
kenjük, és ízlés szerint magok
kal díszítjük. Előmelegített sü
tőben 180°C-on készre sütjük.

Könyvtárunk új Alapító
Okiratát Dunakeszi Város
Képviselő-testülete a 86/2014.
(IV. 24. sz.) határozatával jóváhagyta. Az Alapító Okirat 2014.
április 30-án lépett hatályba, és
rögzítésre került benne a könyvtár
új telephelye, a Kincsem utca 2.
sz. alatt lévő könyvtári raktár. A
könyvtári raktár feltöltése folya
matos, eddig 13000 dokumen
tumot vittünk ki. Ez a lehetőség
nagymértékben enyhíti a központi
és a fiókkönyvtár zsúfoltságát.
A Dunakeszi Városi Könyvtárért Alapítványunk a 2012. évi
adó 1%-ából befolyt összegből
a számítástechnikai eszközpark
korszerűsítését támogatta. 2 db
számítógép, egy nyomtató print
szerver, egy háttértároló, és 3
db pendrive került beszerzésre
219.710 Ft értékben.
Városunk távolabbi és közeli múltjának ismerete minden
dunakeszi lakos számára fontos
lehet, erősítheti a kötődést a

helyhez, ahol élünk. Városunk
történetét méltóképpen egy olyan
monográfia tudná bemutatni
amely településünk multjának
tudományos igényű kutatására
épülne. Örömmel írjuk le, hogy
az évek óta tervezett monográfia
munkálatai Dunakeszi Város
Önkormányzata és Dióssi Csaba
polgármester úr támogatásával
ősszel elkezdődnek. A munká
latokban történészek, levéltári
szakemberek és helytörténeti
kutatók vesznek részt.
Kézikönyvtár korszerűen
Ettől az évtől kezdődően
a kézikönyvtár korábban nem
vagy csak kivételes esetekben
kölcsönözhető állományának
döntő többsége is kölcsönöz
hetővé vált. A szigorítás mind
össze annyi, hogy a kölcsönzött
dokumentumokat a kölcsönzést
követő nyitvatartási napon vis�
sza kell hozni, és más dokumen
tumoktól eltérően jelentősebb,
napi 100 Ft/db késedelmi díjat
kell fizetni a határidő elmulasz
tása esetén. Egy alkalommal
legfeljebb 6 kézikönyv kölcsö
nözhető, amelyekre most már
előjegyzési és foglalási igény
is bejelenthető.

Könyvtári éjszakák
Budapesten már tizenegye
dik, Dunakeszin viszont első
alkalommal rendezik meg a
Múzeumok Éjszakáját. Ma már
nem csak a múzeumok, hanem
könyvtárak, levéltárak, színhá
zak, művelődési központok is
kínálnak programokat ezen az
estén, így könyvtárunk elsők
között jelentkezett a városunk
ban tervezett programsorozat
szervezői közé. Június 20-án,
pénteken a központi könyv
tárban 18 órakor Papíron/On
paper címmel Rózner György
tervezőművész kiállítását nyitja
meg Appelshoffer Péter festő
művész. Ezt követően író-ol
vasó találkozóra kerül sor. Bódi
Péter íróval, a Szétírt falak című
könyv szerzőjével Karakas Ale

xandra beszélget. Vendégeink
a lakóhelyükkel kapcsolatos
ismereteiket a Dunakeszi, a
mi városunk kvízjátékkal tesz
telhetik. A 2013. évi recept
pályázatunkon első díjat és a
könyvtár sütije címet elnyert
OlvaSÓS süteményt kínáljuk
vendégeinknek, mindeközben
a Radnóti Miklós Gimnázium
diákjaiból alakult Chameleon
Jazz Band zenéjét hallgathatjuk.
A központi könyvtár hajnali 1
óráig tart nyitva. A következő
este, június 21-én szombaton
a fiókkönyvtár tart „éjszakai
műszakot” – a József Attila Mű
velődési Központban rendezett
programokhoz kapcsolódva –
18-24 óráig.
Lőrincz Róbert
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EZ TÖRTÉNT AZ
ELMÚLT ÉVBEN
Könyvtárunk az elmúlt esz
tendőben is igyekezett minél
több, magas színvonalú kulturá
lis programot kínálni a Dunake
szin élőknek. Arra törekszünk,
hogy olvasóink minél szélesebb
körét vonzzuk be a könyvtári
rendezvényeinkre. 2013-ban
ez nagyon jól sikerült, minden
könyvtári programunkat nagy
érdeklődés kísérte.

verseit adta elő, hatalmas kö
zönségsikert aratva. Szintén
áprilisban, Megőrzött pillanatok
címmel dr. Molnár György fo
tóiból nyílt kiállítás a Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtárban. A
tárlatot, nagy érdeklődés mellett
Tuzson-Berczeli Péter festőmű
vész nyitotta meg.
Májusban, a hagyományok
nak megfelelően Sellei Zoltánra

Az Uray György Színház vendégszereplése a könyvtárban
Az év elején, januárban a
magyar kultúra napját ünne
peltük. Szabó Magda hangjá
tékának, A hallei kirurgusnak a
színpadi változatát adta elő az
Uray György Színház társulata.
Áprilisban a költészet napjá
ról emlékeztünk meg. Ez alka
lommal a Kicsi Hang együttes,
magyar költők megzenésített

Borbély Katalin (Kicsi Hang)

emlékeztünk. Sellei Zoltán
özvegye, a könyvtárosok és a
művész barátai felkeresték az
Új temetőben lévő síremléket. A
születésnapi tisztelgésen Sellei
Zoltán egyik kedvenc versét
Lakatos Laura szavalta el, majd
Langmayer Katalin ny. főtaná
csos mondott megemlékező be
szédet. Ezt követően elhelyeztük
a megemlékezés virágait
Az év első Irodalmi Szalon
jának vendége Szálinger Balázs
költő, író, műfordító volt, május
30-án. A Szalon novemberben
jubileumi korba lépett, ekkor lett
20 éves. Erre a különleges alka
lomra Bánsági Ildikó Kossuthés Jászai Mari-díjas színésznőt
hívtuk meg. A vendégekkel,
ahogy már megszokhattuk, Tar
ján Tamás irodalomtörténész be
szélgetett. Kultúrális értékköz
vetítő munkája elismeréseként
Erdész Zoltán alpolgármester
a Képviselő-testület köszönetét
kifejező díszoklevelet adott
át a szalonok házigazdájának.
Könyvtári kollektívánk ajándéka
a 20 év legszebb pillanatait meg
örökítő fotóalbum volt.

Irodalmi Szalon: Bánsági Ildikó és Tarján Tamás
Június elején készültünk az
Ünnepi Könyvhét rendezvé
nyeire, amiket sajnos az árvíz
meghiúsított. Az Olvasók nap
ját megtartottuk, de az összes
többi program csak később,
a Dunakeszi Feszten valósult
meg szeptemberben. Vendé
günk volt a Maszk Bábszínpad,
kerekasztal beszélgetés zajlott
a dunakeszi írók, költők rész
vételével. Azok a 20-as, 30-as
évek címmel, zenés, irodalmi
kalandozáson vehettünk részt,
majd Szabó Balázs rendhagyó
koncertje szórakoztatta a kö
zönséget.
Októberben a Dunakeszin
élő írók, költők olvasták fel
műveiket könyvtárunkban, a
már szintén hagyománnyá vált
Helyi írók és költők felolva
sóestjén. Novemberben nyílt
meg Vándor Gábor képzőmű
vész Nargyle vadászata című
kiállítása könyvtárunkban. A
megnyitón közreműködtek:
Reptsik Anna, Aranyosi Ervin
és Vándor Erik. A díszvendég
Braveheart William Wallace

volt. A különös hangulatú képe
ket hetekig csodálhattuk az elő
térben és a folyóirat-olvasóban.
Rendezvényeink sorát két
hagyományos programmal zár
tuk 2013-ban. November végén
ötödik alkalommal került sor a
Sellei Zoltán Városi Versmondó
Verseny megrendezésére. A
versenyre több mint húszan je
lentkeztek, dunakeszi kötődésű,
amatőr versmondók. A nevezők
között szinte minden korosztály
képviseltette magát a 16 évestől
a szépkorúakig. A versmondók
magas színvonalú előadása biz
tosította a meghitt, hangulatos
légkört. Ezúton is köszöntjük
Reptsik Annát, a verseny I. he
lyezettjét. Szintén ezen a napon
zajlott az Olvasó város játékunk
díjkiosztó ünnepsége, amelyen
a díjakat Dióssi Csaba polgár
mester adta át a nyerteseknek.
Programjaink látogatott
ságát tekintve reméljük, hogy
olvasóink, látogatóink elégedet
tek voltak a könyvtár rendezvé
nyeinek színvonalával.
Tuba Zsuzsa

A 2013. évi Sellei Zoltán Versmondó Verseny résztvevői
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Könyvtár a kulturális
és sörfesztiválon
Idén már negyedik alkalom
mal nyitja meg kapuit Dunake
szin a város legnagyobb közös
ségi rendezvénye, a Dunakeszi
Feszt kulturális és sörfesztivál.
Az átlagosan 25-30 ezer em
bert megmozgató három napos
eseményen a szokásoknak meg
felelően ebben az évben is szá

mos sport-, zenei- és gyermek
program, valamint színvonalas
gasztronómiai kínálat várja az
érdeklődőket. A fesztivál harma
dik napján mindig a kulturális
programok kerülnek előtérbe,
melyek szervezésében, lebonyo
lításában könyvtárunk rendszere
sen kiemelt szerepet vállal.

OLVASSUNK
E-BOOKOT!
Az e-könyv, vagyis a di
gitális formátumú irodalom
egyidős az internettel. A több
mint 11 ezer digitális könyvet
tartalmazó Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) pedig
ebben az évben ünnepelheti a
20. évfordulóját. E hosszú múlt
ellenére az e-könyvek igazán
széles körben csak az elmúlt
években kezdtek népszerűek
lenni, részben az egyre olcsóbbá
és „szembarátabbá” váló e-pa
pír technológia térhódításával,
részben a mind nagyobb méretű
mobiltelefonok és a könnyen
hordozható tabletek korszakának
kezdetével. A könyv olvasásának
ma már csak egyik, arányaiban
folyamatosan csökkenő formája
a hagyományos nyomtatott puha
vagy kemény táblába kötött
papírról történő olvasás. Egyre
szédítőbb ütemben terjednek a
különböző elekronikus eszkö
zök, amelyek között a legismer
tebb az amerikai Amazon elekt
ronikus kereskedelmi cég Kindle
márkanevű eszköze, amely ipari
szabványt is teremtett a könyv
olvasó eszközök világában.
Használata egyszerű, üzemel
tetése rendkívül gazdaságos,
a rajta tárolható akár többezer
művel is könnyedén elférhet a
kabátzsebünkbe. Ha a készülék
elveszne, esetleg károsodás érné,
a könyvgyűjteményünk az inter
netes háttértára miatt továbbra is

hiánytalanul a rendelkezésünkre
állhat. A betűméretet, az egy
oldalon olvasható szöveg men�
nyiségét mindenki könnyedén
a saját látásához, igényeihez
igazíthatja. Nem utolsó szem
pont, hogy soha nem jelenthet
problémát a lapok közül kieső
könyvjelző sem, mert az e-könyv
tévedhetetlenül megjegyzi min
den egyes megnyitott könyvnél,
hogy az olvasását hol hagytuk
abba. A szövegekhez, ha akarjuk
akár jegyzeteket is fűzhetünk.
Ahogy gyönyörködni lehet
egy több évszázados kódex
lapjaiban, úgy adhat mással nem
pótolható élményt egy mívesen
nyomtatott könyv kézbevétele,
de ezekkel össze nem hason
lítható kényelmet biztosíthat
egy mindig magunknál tartható
e-könyvolvasó , amely új korsza
kot nyithat kulturális értékeink
megőrzésében.
Ez év elejétől a központi
könyvtárban és a fiókkönyvtár
ban is helybenhasználatra köl
csönözhetők Kindle e-bookok.
Az eszközöket érvényes felnőtt
olvasójeggyel rendelkező olva
sók a tájékoztató könyvtárostól
kérhetik el. Minden készü
lékben rövid írásos használati
útmutató is található. A memó
riájában pedig több mint 400
kötet irodalmi remekmű között
lehet válogatni.
Preysing Frigyes

Városunk írói a Dunakeszi Feszten
A könyvtári sátorban vetél
kedőkkel, könyv csereberével,
kézműves foglalkozásokkal,
saját kiadványaink és a városban
élő írók könyveinek árusításával,
helyi irodalmárok bemutatásával
várjuk a vendégeinket. Ekkor
indítjuk az olvasást népszerűsítő
Olvasó város programunkat is.

Az elmúlt években nagy sikert
arattak a fesztivál színpadjain
megrendezett irodalmi és zenei
programjaink. Idén szeptember
ben újra kint leszünk. Keressék a
könyvtári sátrat, vegyenek részt
programjainkon! Mindenkit
szeretettel várunk!
Lőrincz Róbert

Okostelefonnal a
könyvtárban
Telefonunkkal bankügye
inket intézzük, bevásárló listát
állítunk össze, kiadásainkat
vezetjük, moziműsort és me
netrendet böngészünk, idegen
nyelvű szöveget fordítunk,
fényképezünk és útvonaltervet
készítünk, zenét hallgatunk
és filmet nézünk. Néha persze
SMS-t is írunk vele és telefo
nálunk is. Ennyi minden mellett
könyvtári ügyeinket miért is ne

intézhetnénk telefonunkkal.
Szerencsére június 3-tól már en
nek sincs akadálya. Egy fejlesz
tésnek köszönhetően a könyvtár
http://minerva.dkvk.hu címen
található internetes katalógusa
felismeri, ha okostelefonnal
kapcsolódnak az oldalhoz, és
a készülék képernyőjéhez op
timalizált felülettel jelentkezik
be. Ennek köszönhetően szinte
a nagygépeken megszokott
kényelemmel kereshetünk a
katalógusban, nézhetjük meg
az olvasói állapotunkat, hos�
szabbíthatjuk meg a kölcsön
zésünket vagy foglalhatjuk le
az e-mailben érkező újdonság
listáról a minket érdeklő téte
leket. A későbbiekben tovább
szeretnénk fejleszteni ezt a szol
gáltatást olyan applikációkkal
amelyek a különböző rendszerű
telefonok tudását még jobban
kihasználva automatizálják és
könnyítik meg könyvtári ügye
ink szó szerinti értelemben vett
kézbentartását.
Preysing Frigyes
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Elégedettek-e az olvasók?
Egy szakdolgozat margójára
Szepesházy Krisztina kez
detben mint olvasó kereste
fel a könyvtárat, aztán kedvet
kapott és jelentkezett a Eötvös
József Főiskola informatikus
könyvtáros szakára, idén vég
zős hallgatóként könyvtárunk
online szolgáltatásainak fej
lesztéséről és a fejlesztések
olvasói fogadtatásáról írta meg
szakdolgozatát.
Az igényes és a fejlődés fo
lyamatát is végig kísérő munka
egyik legérdekesebb fejezete
a könyvtári olvasókhoz online
és papír formában is eljutta
tott kérdőív értékelése, amely
számszerűem is megmutatja,
hogy az interneten elérhető
szolgáltatásaink mennyire vál
tak népszerűvé az elmúlt idő
szakban, és hogyan egészítik
ki a hagyományos könyvtári
funkciókat.
103 válaszadó jól repre
zentálja a könyvtár felnőtt ol
vasótáborát. A 19 kérdésből
álló kérdőív sokoldalúan és
jól általánosíthatóan tárja fel

Válaszadók által használt online szolgáltatások megoszlása
az olvasók könyvtárhasználati
szokásait, és a szolgáltatások
kal kapcsolatos elvárásaikat.
A szakdolgozatból megtudtuk,
hogy „a vizsgálatban részt
vevők 13%-a hetente egyszer,
10%-a hetente kétszer, 49%-a
havonta egyszer, 18%-a pedig
havonta kétszer keresi fel a
könyvtárat. Összességében el
mondható, hogy a rendszeresen
könyvtárba járók aránya a meg
kérdezettek körében 90%. Ez
kiemelkedően magas látogatott

sági index. Jelenleg több, mint
20%-kal járnak gyakrabban
könyvtárba a 2011-ben elvégzett
vizsgálathoz képest.”
Az egyik kérdés arra próbált
választ adni, hogy a látogatók
milyen online szolgáltatást
vesznek igénybe. A szerző di
agramjából jól látható, hogy a
legtöbben a katalógust használ
ják, az e-mail alapú értesítéseket
(lejárati időről, újdonságokról,
könyvtári hírekről) igénylik,
illetve önállóan hosszabbítják a
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szabadnapjaik beosztását, a kül
ső munkákon, tanfolyamokon
való részvételüket.
A könyvtári szakmunkákba
való bevonásuk a kulturális
közfoglalkoztatás keretében
alkalmazott diplomás kolléganő
alkalmazásával teljesedett ki.
5 hónapig tartó foglalkoztatá
sa alatt már adminisztratív és
szakmai jellegű feladatokkal is
megbízhattuk. Segítségével gyor
sabban haladtunk a megszüntetett
fiókkönyvtár selejtezésével és
folyamatosabbá válhatott a köl
csönzésből visszakerült könyvek
visszasorolása is. A közfoglal
koztatás az esélyegyenlőség biz
tosításán túl a könyvtár szakmai
feladatainak színvonalasabb ellá
tásához is jelentősen hozzájárult.
A program várhatóan ebben az
évben is folytatódni fog.
Lenkei Valéria

Európai Uniós támogatással
2011-ben indult el Magyaror
szágon a közfoglalkoztatási
program, amelynek célja a mun
kaképes lakosság munkához
juttatása, az álláskeresők foglal
koztatásának elősegítése.
Dunakeszi Város Önkor
mányzata 2011-től vesz részt
a programban, évente kb. 100
munkanélküli számára kínálva
munkalehetőséget. A Kölcsey
Ferenc Városi Könyvtár már
a kezdetek óta fogadhatott a
közfoglalkoztatási program
keretében a munkaerő piacról
kiszorult embereket. Eleinte
a fizikai munka területén volt
módunk közfoglalkoztatott em
berek alkalmazására, de idővel a
könyvtári szakmunkák területére
is be tudtuk vonni őket. Nagy se

gítséget jelentettek számunkra az
utóbbi évek nagy raktárköltözési
munkálatainál, sokszor együtt
dobozoltuk és tettük fel a köny
veket a polcokra. A raktárba he
lyezett könyvek jelzetekkel való
ellátásában is sokat segítettek.
Könyvtárunkban az utóbbi
években kiemelt feladatként
kezeljük a közmunkás és köz
foglalkoztatott program kere
tében alkalmazottak ügyeinek
intézését, a velük való napi
kapcsolattartást. Munkájukról
pontos határidőre heti és havi
jelentéséket kellett adnunk, és
természetesen a munkaköri
leírásukat is mi készítettük el. A
program szervezőivel is állandó
kapcsolatban voltunk, figyelem
be vettük az elvárásaikat. Biz
tosítottuk a közfoglalkoztatottak

kölcsönzéseiket. Szép számmal
veszik igénybe a webes előjegy
zést és foglalást is. A távsegít
ségre és az online beiratkozásra
viszont még elenyésző az igény.
Tanulságos és biztató az
elégedettségi szint mérésére
adott válaszok összegzése is.
Itt a szerzőt idézem: „Az elé
gedettségi szintet súlyozott
átlag segítségével számoltam ki.
Szándékosan a kérdőív elején –
kicsit elkülönítve a többi ilyen
témájú kérdéstől – kérdeztem
meg ezt a kérdést, bízva abban,
hogy az első benyomás alapján
reális eredményt kapok: »Min
dent figyelembe véve mennyire
elégedett az online (távolról,
folyamatosan elérhető) szol
gáltatásokkal?« Az elégedett
ségi szint 87%-os ami nagyon
pozitív.”
Preysing Frigyes
Szepesházy Krisztina

Iskolai közösségi
szolgálat
A nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény
ben foglaltak szerint, az iskolai
közösségi szolgálat keretein be
lül, a dunakeszi Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár is fogad és
foglalkoztat diákokat. 2013-tól
a központi- és a fiókkönyvtárban
15 tanuló kezdte meg közösségi
szolgálatát, többségük (13 fő)
a dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium diákja. Közülük 2
tanuló már teljesítette is a köve
telményeket, 1 tanuló pedig az
Eszterlánc Óvodában folytatta a
közösségi szolgálatot. A könyv
tárunkban végzett feladatok
kal (könyvtári dokumentumok
szakjelzetelése, szakrendjének
ellenőrzése, visszasorolása;
folyóiratok rendezése, válo
gatása; könyvtári kiadványok
hajtogatása; digitalizálási fel
adatok, könyvtári rendezvények
előkészületi munkái) a diákok a
könyvtárhasználói ismereteiket
is tovább mélyítik, mely a to
vábbtanulásnál elengedhetetlen
lesz a számukra.
Lőrincz Róbert
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MI KERÜL
A RAKTÁRBA
Könyvtárunk állományának
nagy részét szabadpolcos rend
szerben érhetik el olvasóink, ami
az állomány elhelyezésének a kö
tetlen válogatás, keresgélés szem
pontjából legideálisabb módja.
Célunk, hogy minél ked
vezőbb körülmények között a
lehető leghosszabb időtarta
mig tudjuk megőrizni állomá
nyunkat, gondolva az egyre
növekvő könyvárakra. Éves
gyarapodásunk kb. 3000 doku
mentum, viszont állományunk
csökkenése kisebb mértékű,
mint a gyarapodás, így idővel a
rendelkezésünkre álló tároló he
lyek megtelnek, mert „a polcok
nem nőnek az égig”. A probléma
megoldására a polcbővítések egy
idő után kevésnek bizonyulnak.

mi és hogyan kerüljön az új rak
tárba, de az élet később felülírta
az elképzeléseinket. Végül 2011
márciusára lett úgy felújítva és
berendezve az új helyiség, hogy
elkezdhettük a könyvek átszál
lítását. Sajnos, 2012 októberé
ben a szinte teljesen berendezett
raktárunkat és az addigra kb.
10000 kötetre gyarapodott raktári
állományt a berendezéssel együtt
új helyre, a Kincsem u. 2. sz. alá
kellett átköltöztetni.
2013 folyamán a helyiségek
felújítást követően, nagyon sok
rendezgetéssel sikerült az új
helyen kialakítani az új raktá
runkat, melynek nagyobb része
napjainkra már megtelt. Ennek
oka, hogy 2013-ban megszünt
a 2. Sz. Fiókkönyvtár, és annak

állományának teljes felfrissítése
is a vége felé közeledik.
A raktári elérés nem azt je
lenti, hogy olvasóink nehezebben
férnek hozzá a kért művekhez.
Online könyvtári katalógusun
kat olvasóink a nap 24 órájában
használni tudják. Az adott mű cí
ménél szereplő példányszámnál
információt nyújtunk a fellelhe
tőségről is, ha „Raktár” szerepel
ott, akkor ez azt jelenti, hogy
nem a szabadpolcon található a
kötet. Ilyenkor a foglalás funk
ció használatával már azonnal
jelezhető a könyvtár dolgozóinak
a kölcsönzési szándék. Azért,
hogy az olvasói igényeket teljes
mértékben figyelembe tudjuk
venni, heti háromszor biztosítunk
raktári szolgáltatást: hétfőn, szer
dán és pénteken, tehát legkésőbb
a kérést követő nyitvatartási
napon már kézbe vehető az igé
nyelt kötet.
Lenkei Valéria

Sipos Károly (1925-2014)
Írt könyvet, számtalan újság
cikket a helyi lapokba, festménye
ken örökítette meg a város múlt
ját, keze munkáját őrzi városunk
címere is. Nyugdíjas korú volt, de
nyugalomba sosem vonult, élete
utolsó napjáig kereste hol, mit
lehetne jobbá tenni. Az 1960-as
évektől kezdve készített filmeket,
először még super8-as később
videókamerával. Élete utolsó
hónapjaiban azon dolgozott, hogy
ezeket a becses régi dokumentu
mokat korszerű DVD formátum
ban át tudja adni a könyvtárnak és
ezzel az utókornak. Munkájával
elkészült. Az értékes hagyatékot
az év elején még személyesen ve
hettük át. Tőle magától áprilisban
vehettünk végső búcsút.
Emlékét, műveit őrizni fogjuk.
P.F.
Megfejtés a 2 oldalhoz:A. J.
Cronin: Réztábla a kapu alatt
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Nálunk nem csökken az olvasási kedv

Központi könyvtárunkban
szabadpolcon jelenleg közel 50000
dokumentum található, míg fiók
könyvtárunkban 30000-nél is több.
Sok olyan könyvünk van,
amit ritkábban kölcsönöznek
vagy az adott témakörben már
nagyon sok hasonló mű van, de
az is lehetséges, hogy csak bi
zonyos időszakokban van rájuk
szükség vagy egy műből több
azonos kötettel is rendelkezünk.
Az állományelhelyezés problé
májának enyhítésére illetve meg
oldására nagyon jó lehetőségnek
tekinthetjük a külső raktárak
létrehozását.
1. Sz. és 2. Sz. Fiókkönyvtár
ban hosszú ideig rendelkezésünk
re állt egy-egy kisebb raktárhe
lyiség, ahol helyiségenként 5000
kötet elhelyezésére volt módunk.
2008-ban egy raktárhelyiséget
kaptunk a volt Konzervgyár épü
letében, a Vasút uutcában, mely
kb. 20000 kötet befogadására volt
alkalmas. Sok terv született, hogy

5000 darabos állományát 3 nagy
tételre kellett szétválogatnunk:
1000 darabot a Központi Könyv
tár állományába vettünk vissza,
kb. 1500 darabot állományon
kívül, helyben hagytunk az
Dunakeszi-alsói Közösségi Ház
látogatói számára, 2500 db-t
pedig a határon túli magyarlak
ta települések számára tettünk
félre, egyelőre az új raktárban
elhelyezve.
Mindez nagyon sok munká
val járt, mert folyamatosan válo
gattuk, dobozoltuk a könyveket.
Közben az adatbázisban javí
tanunk, törölnünk kellett őket;
valamint a raktárra helyezett
kötetek új színcsíkot is kaptak.
A kezdeti 5000-es raktári
állományunk 2013-ra 13000 da
rabra bővült. Azóta is folyamato
san válogatjuk le a szabadpolcos
állományunkat, és helyezzük el
a kevésbé forgatott köteteket
raktárunkban. Felnőtt és gyer
mekkönyvtárunk kézikönyvtári

Egyre többször találkoz
hatunk olyan vélekedéssel,
hogy az emberek kevesebb
időt tudnak olvasásra fordítani,
hogy különösen a felnövekvő
korosztályoknál csökken az
olvasási kedv. Nos, Dunake
szin szerencsére (és egyelőre)
ez a tendencia kevésbé érez
hető. A könyvtári statisztika
számaiban az eddigi töretlen
növekedés megtorpanni látszik,
de visszaesésről még nem
beszélhetünk. Egyes területeken
pedig kifejezetten ugrásszerű
növekedés is érzékelhető a 2013
évi statisztikai adatokban.
Dunakeszi 41773 fős la
kosságából 2013-ban 3853
regisztrált könyvtárhasználó
volt, közülük 1404 – az előző
évit lényegesen meghaladó
számú – 14 éven aluli gyermek.
40814 személyes használat mel
lett minden eddigit meghaladó,
98498 volt a távhasználatok
(internetes, katalógus, weblap,
telefon) száma. Mindeközben
98712 kötetet kölcsönöztek és
54088 darab dokumentumot
használtak helyben a látoga

tóink. Ezekhez az impozáns
forgalmi adatokhoz kellettek
új könyvek és audiovizuális
dokumentumok is. Ezekből az
év során mintegy 3600 darabot
6,67 millió forint értékben sze
reztünk be.
Érdekes lehet egy pillantást
vetni a legtöbbször kölcsönzött
könyvekre. Ezen a listán a
gyermekrészlegben évek óta
Bartos Erika művei vezetnek
toronymagasan. Idén az Anna,
Peti és Gergő valamint az Anna
és Peti c. könyveit keresték a
legtöbbször. 3. helyen Szepes
Mária: Pöttyös Panni c. klas�
szikusa szerepel. Az ajánlott
és kötelező irodalmat nem
számítva a felnőtt részlegben
Fitzgerald, F. S.: A nagy Gatsby;
Tolkien, J. R.: A Gyűrűk Ura
és James, E. L.: A szürke ötven
árnyalata c. könyve volt a
legnépszerűbb. A fiókkönyvtár
felnőtt irodalmában mindhárom
dobogós helyen James E. L.
tarolt A sötét -, A szürke - és A
szabadság ötven árnyalata című
műveivel.
Preysing Frigyes
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ELTELT EGY ÉV
A gyermekrészleg 2013-ban
Egy újabb eseménydús év
telt el a gyermekrészlegben. A
hagyományokhoz híven voltak
könyvtárlátogató óvodás és
iskolás csoportjaink, főleg a
környező oktatási intézmények
ből. Az Eszterlánc Óvoda, Mi
cimackó Óvoda, Szent Erzsébet
Katolikus Óvoda óvodásai és
a Széchenyi István Általános
Iskola tanulói ismerkedhettek
meg a könyvtárhasználattal, a
részleg kölcsönzési rendjével
és állományával. Az év első
felében Fésűs Alexandra fiatal
meseíró két író-olvasó találko
zóval egybekötött farsangi és
tavaszköszöntő kézműves fog
lalkozást tartott. Két éve indí
tottuk el a családi mesedélelőtt
programunkat Knul-Kerezsi
Andrea óvónő vezetésével,
ahol népmeseolvasás mellett
kézműveskedhetnek is a gye
rekek és a szülők. Júniusban
az Olvasók napján adtuk át a
gyermekrészleg honlapjára kiírt
rajzpályázat 25 nyertesének az
ajándékkönyveket, és a honlap
kvízjátékának megfejtői is ek
kor vehették át nyereményüket.
Évtizedes hagyománya van
a nyári kézműves foglakozá
soknak is, amelyeket augusz
tusban péntekenként szoktunk

tartani. Kint voltunk a Duna
keszi Feszten is, ahol Weöres
Sándorral kapcsolatos játékos
feladatokkal vártuk a gyereke
ket. Ötödik éve rendeztük meg
szeptemberben a Népmese nap
ját, ahol Knul-Kerezsi Andrea
és a város más óvónői Benedek
Elek tiszteletére folyamatos
népmese felolvasást tartottak a
gyerekeknek. Két nagy író-ol
vasó találkozó is volt a részleg
szervezésében. Tavasszal a Du
nakeszin élő Gyarmati Viktória
író zenés előadása és ősszel Vig
Balázs A rettegő fogorvos című
könyvének bemutatása. Az
év utolsó nagy programjában,
a megújult Olvasó városban
majdnem 100 gyerek vett részt.
Reméljük mindenki talált ked
vére való rendezvényt a 2013-as
évben is!

Családi mesedélelőtt

Vig Balázs kis olvasói körében

Könyvtári Napok 2014
Kiadja a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
Készült a budapesti Raszter Nyomdában 500 példányban
Felelõs kiadó: Csonka Mária igazgató
Szerkesztette és a fotókat készítette: Preysing Frigyes

Egy fiatal író:

Fésűs Alexandra
Hogy kicsoda Fésűs Ale
xandra? Hogy nem ismeritek?
Még nincs 20 éves , de hama
rosan már a második könyve
jelenik meg.

ti Miklós Gimnáziumban.
Érettségi után az ELTE ma
tematika-angol szakára fog
felvételizni. Lassan tíz éve,
hogy a Kölcsey Ferenc Vá

Másfél éves korától laknak
Dunakeszin. Hétévesen már
rövid meséket, verseket írt.
Alexandrának van egy öccse,
akinek kicsi korában esténként
saját, kitalált történeteit mesél
te. Mivel szerette a szelleme
ket, ezért elkezdett egy mesét
írni róluk, hogy a testvérének
esténként ezt mondja el. Ekkor
tíz éves lehetett. A történetet
azonban nem fejezte be, de
évek múlva újra elővette, és
pár hónap alatt megszületett
a kész mű, amit Szellemmese
címmel a 18. születésnapjára
adtak ki. Az 50 darabból mára
már minden példány elfogyott.
A könyvet Németh Alina il
lusztrálta, és a Könyvműhely
Kiadónál jelent meg.
Az új verses mesekönyvének
címe Az aranybanántól az Ezüst
sárkányig. Várhatóan 2014 má
jusában fog megjelenni Bihari
Beatrix-Renáta illusztrálásával.
A fiatal író most érettsé
gizik Dunakeszin a Radnó

rosi Könyvtár aktív olvasója.
Mivel szereti a gyerekeket,
a gyermekrészlegben eddig
már három író-olvasó talál
kozóval egybekötött kézmű
ves foglakozást tartott. Az új
könyvének bemutatására is itt
kerül majd sor 2014. május
24-én szombaton, amikor a
gyerereknap alkalmából kéz
műves foglalkozást is tart.
Leniczki Tímea

Nyári kézműves
foglalkozások
A foglalkozások augusz
tusban minden pénteken 11-17
óráig tartanak, amelyre sok sze
retettel várunk minden kedves
érdeklődőt!
Programjaink:
aug. 1. ajándékdoboz készítés
aug. 8. hűtőmágnes készítés,
aug. 15. fakanál figurák,
aug. 22. kézműveskedés papír
zsinórból és papírszalagokból.

Nyári szünet a könyvtárban

A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár (Dunakeszi, Kossuth L. u. 6.)
2014. június 30 – július 27-ig,
az 1. Sz. Fiókkönyvtár (Dunakeszi, Állomás sétány. 17.)
2014. július 28 – augusztus 24-ig zárva tart.

