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KÖSZÖNTŐ
Megint eltelt egy év, újra ke-
zünkbe vehetjük – immár 
30. alkalommal – könyvtári 
folyóiratunkat. Ismét eljött 
az ideje, hogy – akár egy 
későbbi könyvtártörténeti 
munka elkészítésének alap-
jait is szolgáltatva – a nagy-
közönség előtt is számot ves-
sünk a közelmúlt könyvtári 
történéseivel, beszámoljunk 
intézményünk elmúlt évének 
eseményeiről, eredményeiről.

Elmondhatjuk, hogy a 
2018-as esztendő is bővelke-
dett változásokban, fejleszté-
sekben. A tavaly előtt történt 
kölcsönzőtéri, olvasótermi és 
gazdasági irodai átalakítások 
után 2018-ban kicseréltük 
a médiatár bútorzatát, vala-
mint kiürítettük a médiatár 
raktárát, megnyitva ezzel az 
utat egy ottani új funkció ki-
alakításának. Részben meg-
újult a feldolgozó is. A több 
évtizedes asztalokat újakra 
cseréltük, továbbá mind a 
három itteni munkaállomás 
új számítógépet kapott. Egy 
szekrénysor eltávolításával 
tovább növeltük a feldolgozó 
helyiség terét. Kényszerből 
ugyan, de megtörtént a fel-
dolgozó plafonjának átfes-
tése, valamint a fölötte lévő 
tetőrész cseréje is. Megújult 
az előtér elavult szürke vá-
szonfala, amelyet egy régi, 
alagi képeslap-molinóval bo-
rítottunk be. Átalakításokat 
végeztünk a gyerekkönyv-
tárban is, ahová bordó színű 
szőnyeg és új könyvespolc 
került, valamint egy új mo-
nitor és vonalkód-leolvasó 
mellett az itt felszerelt router-

2019. június 4., kedd, 10–től 18 óráig

OLVASÓK NAPJA
A könyvtár névfelvételére emlékező rendezvény. Ezen a napon a központi könyvtárban  és 
a fiókkönyvtárban a fénymásolás és a nyomta  tás kivételével min den szolgáltatás, valamint 
a beiratkozás is díjmentes. Azoknak az olvasóknak, akik visszahozzák a lejárt kölcsönzési 
határidejű dokumentumokat, az összeg nagyságától függetlenül elengedjük az eddigi kése-
delmi díjat és a kiküldött felszólítások összegét.

PROGRAMOK  
A KÖZPONTI 
KÖNYVTÁRBAN

10.00–16.00: várostörténeti kvíz-
játék

10.15: író-olvasó találkozó  
Kiss Attilával iskolásoknak

11.45: a könyvtár előtti Kölcsey  
Ferenc-szobor megemlékezéssel  
egybekötött koszorúzása

16.30: a gyermekrészleg irodalmi  
kvízpályázatának díjátadója

17.00: a gyermekrészleg  
rajzpályázatának díjátadója  
(fődíj)

17.30: a gyermekrészleg  
rajzpályázatának díjátadója 
(különdíj)

18.15: „Boszorkányok márpedig vannak...” – Báthory Erzsébet, Dengeleghyné 
Török Kata, Imreffiné Iffju Kata és Báthory Anna boszorkányperei a XVII. 
századi Erdélyben. Tircsné Dr. Propper Valéria, irodalomtörténész vetített képes 
előadása

ÜNNEPI KÖNYVHÉT
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GYERMEKKÖNYVTÁR
2018-as rendezvények, programok

rel a gyerekkönyvtár mellett 
a gazdasági iroda is wifi-el-
éréshez jutott. A gazdasági 
iroda fénymásolóját korsze-
rűbb gépre cseréltük, mellyel 
a gyerekkönyvtár nyomtatási 
feladatai is megoldhatók. Az 
olvasóterem hátsó falára le-
húzható vetítővásznat szerel-
tettünk fel, így a jövőben nem 
kell mozgatni és nyitogatni a 
régi, nehéz szerkezetet. Meg-
valósult a rendezvénypódium 
távirányítós világítása, vala-
mint egy pályázat elnyerésé-
vel kicseréltük az olvasóte-
rem összes olvasói gépét is.

A központi könyvtárban 
javításokat, karbantartási 
munkákat is végeztettünk. 
Megtörtént a két udvari kapu 
lefestése, a gazdasági iroda 
ajtajának cseréje, valamint 
további tíz szúnyoghálót sze-
reltettünk fel. A Stihl Kft-
től – támogatás keretében – 
elektromos fűnyírót kaptunk.

A fiókkönyvtárban új in-
formációs táblarendszert 
terveztettünk és helyeztet-
tünk fel. Médiafalat létesí-
tettünk tv-vel, mini hifivel, 
DVD-lejátszóval és vezeték 
nélküli fejhallgatókkal. Egy 
új blokknyomtató beszerzé-
se mellett új számítógépre 
cseréltük az egyik dolgozói 
munkaállomást és az egyik 
olvasói gépet is.

A képzések terén könyv-
tárunk kiemelt küldetésének 
tartja a kisgyermekek olvasó-
vá, könyvtárhasználóvá neve-
lését. Minden évben jelentős 
számú könyvtárhasználati 
órát tartunk dunakeszi kis-
iskolás és óvodás csoportok 
részére. 2018-ban – a közpon-
ti és a fiókkönyvtárban – 31 
könyvtárhasználati képzésen 
összesen 630 óvodást és alsó 
tagozatos iskolást igyekez-
tünk felvértezni a könyvtár-
használattal kapcsolatos is-
meretekkel.

Megjelentettük a 11. év-
folyamába lépett városi 
helyismereti folyóiratunk, 
a Dunakeszi Helytörténeti 
Szemle számait, valamint a 

könyvtári tevékenységün-
ket bemutató újságunkat, a 
Könyvtári Napok című kiad-
ványt. Hozzáfogtunk egy új 
honlap szerkesztéséhez, mely 
olvasóbarát, az európai nor-
máknak megfelelő könyvtári 
portálként a legmodernebb 
könyvtári online elvárások-
nak is megfelel majd. 

Erősítettük jelenlétünket a 
közösségi médiában. A több 
ezer követővel rendelkező 
két Facebook oldalunkon 
kívül a tavaly elindított Ins-
tagram-fiókunktól és You-
tube-csatornánktól a kom-
munikációs tevékenységünk 
további erősödését várjuk. 

Gyűjteményfejlesztés te- 
rén nőtt a gyermekkönyvtárba 
(14%), a helyismereti (114%), 
a nemzetiségi (23%) és a ze-
nei gyűjteménybe (67%) be-
került dokumentumok száma.  
A könyvtári állományunk 
az előző esztendőhöz képest 
összesen 21%-kal növeke-
dett. Könyvtárhasználati 
mutatóink is emelkedtek. 
2018-ban 3%-kal (3739-ről 
3848-ra) nőtt a beiratko-
zott olvasóink, valamint 
16%-kal (41 750-ről 48 257 
alkalomra) a könyvtári láto-
gatások száma. Kölcsönzött 
dokumentumaink száma is 
több mint 3000-rel növe-
kedett (106 310-ről 109 664 
darabra). 

A megyei szinten is kiemel-
kedő programkínálatunkról, 
gyermek és felnőtt rendezvé-
nyeinkről a következő oldala-
kon részletesen beszámolunk.

Köszönjük hűséges Olva-
sóinknak, hogy nemcsak ér-
zékeny befogadói, de egyben 
alakítói is a könyvtárért vég-
zett munkánknak, és köszönet 
a könyvtár munkatársainak, 
akik önzetlen munkájukkal, 
szakmai hozzáértésükkel se-
gítették eddigi eredményeink 
elérését, és biztosítják jövőbeli 
céljaink megvalósítását.

Lőrincz Róbert
szakmai igazgató

A gyermekkönyvtárban a 2018-
as év is eseménydúsan telt.  
A 11 042 látogatón kívül sok-
színű programjainkon 1550-en 
vettek részt. A környező óvo-
dákból és iskolákból 12 csoport 
látogatott el hozzánk könyvtár-
használati órára. 

Két író-olvasó találkozót 
szerveztünk óvodásoknak, akik 
meghallgathatták Csapody Kin-
ga és Pásztohy Panka meséit. 
Az iskolások találkozhattak a 
népszerű ifjúsági írókkal, Nóg-
rádi Gáborral és Nyulász Péter-
rel. 

Az ünnepekhez kapcsolódó-
an  – Fehér Zsófia tanítónő ve-
zetésével – megtartottuk a me-
séléssel és kézműveskedéssel 
egybekötött négy családi mese-
délelőttöt, illetve júniusban egy 
angol nyelvű játszóházat. 

A tavasszal meghirdetett 
rajzpályázatunkra 297 általá-
nos iskolás jelentkezett, közü-
lük 42 gyereknek lett fődíjas 
és 36-nak különdíjas a rajza.  
A nyertes rajzokból augusztus-

ban a könyvtár előterében, majd 
a Dunakeszi Feszten kiállítást 
rendeztünk. 

Népszerűek voltak irodalmi 
játékaink is. A gyermekkönyv-
tár honlapján található irodal-
mi kvízjátékot játszó gyerekek 
közül 8-an könyvjutalomban 
részesültek az Olvasók Napján. 

Sokan játszottak a költészet 
napi és a Dunakeszi Feszten 
rendezett irodalmi játékainkon 
is. A nyári kézműves foglalko-
zásokon sok szép alkotás szüle-
tett. 

Szeptemberben, a népmese 
napján tíz Dunakeszin dolgozó 
óvónő és tanítónő olvasott fel 
meséket a programon részt vevő 
gyerekeknek és szüleiknek. 

Az Olvasó Város selfie-játé-
kára 33 gyerek jelentkezett. Az 
évet Farkasházi Réka és a Tinta-
nyúl zenés műsora zárta. 

Idén is változatos progra-
mokkal várunk minden kedves 
olvasót!

Leniczki Tímea
gyerekkönyvtáros

Farkasházi Réka és a Tintanyúl koncertje  
2018. december 5-én a központi könyvtár olvasótermében
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Az elmúlt évben – hagyománya-
inknak megfelelően – programok 
sokaságával vártuk olvasóinkat 
és a dunakeszi közönséget. Év-
tizedek óta megszokhatták ol-
vasóink és a város lakói, hogy 
könyvtárunk az olvasói igények 
kiszolgálása mellett változatos 
kulturális programokkal várja az 
érdeklődőket. Rendezvényeink 
ingyenesek, így mindenki számá-
ra elérhetők.

1989 óta ünnepeljük január 22-
én a magyar kultúra napját, annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztáz-
ta le nemzeti imánk, a Himnusz 
kéziratát. Az évfordulóval kap-
csolatos megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereink-
nek, nemzeti tudatunk erősítésé-
nek, felmutassuk és továbbadjuk 
a múltunkat idéző tárgyi és szel-
lemi értékeinket. A jeles nap al-
kalmából Vándor Gábor dunake-
szi író mutatta be Játékárus 3.1 

című fantasy regényét. A szerző-
vel Maczkay Zsaklin író, újságíró 
beszélgetett a könyv születésének 
körülményeiről.

Februárban Béki Lajosné 
Szabó Teréz népművész emlék-
kiállítása nyílt meg a könyvtár 
előterében. A népművész keszi 
babái és kézimunkái lenyűgözték 
a látogatókat. A kiállítást Gellén 
Imréné rendezte és Szakáll Lász-
lóné nyitotta meg. 

Áprilisban, a költészet napján 
magyar verseket helyeztünk el a 
könyvtár tereiben, a versekhez 
tartozó szerzőt és címet a játékos 
kedvű olvasók találhatták meg.

A 25 éves Irodalmi Szalon 
vendége május 3-án Kepes And-
rás, a népszerű író, újságíró volt. 
Életéről, munkájáról Szegő János 
irodalomkritikussal beszélgetett.

Május 17-én Sellei Zoltán 
előadóművész születésnapjára 
emlékeztünk. Sellei Zoltán Du-
nakeszi díszpolgára, a Magyar 
Kultúra Lovagja Dunakeszin 
született 1933. május 17-én.

Júniusban az Olvasók Nap-
ján a szokásos kedvezményekkel 
vártuk olvasóinkat. A könyvtár 
névfelvételére emlékező napon 
a központi könyvtárban és a fi-
ókkönyvtárban a fénymásolás és 
a nyomtatás kivételével minden 
szolgáltatás és a beiratkozás díj-
mentes, valamint a késedelmi dí-
jakat is elengedjük. Koszorúzást 
és megemlékezést tartottunk a 
könyvtár előtti Kölcsey-szobor-
nál. A várostörténeti kvízjátékkal 
helytörténeti ismereteiket is pró-
bára tehették a vállalkozó kedvű 
olvasók.

Szeptemberben a Dunakeszi 
Feszten találkozhattak velünk az 
érdeklődők. Itt indítottuk el két 
hónapon át tartó Olvasó Város 
játékunkat. Egész nap filléres 
könyvvásárral és várostörténe-
ti kvízzel vártuk olvasóinkat a 
könyvtári sátorban. Az Irodalmi 
Szalon vendége a kisszínpadon 
fellépő Koltai Róbert Jászai Ma-
ri-díjas színművész, rendező, ér-
demes művész volt, akivel Szegő 
János irodalomkritikus beszélge-
tett.

Szeptember 17-én Oberczián 
Géza dunakeszi író mutatta be 
Nógrádgárdonyi napló című no-

velláskötetét. A szerzővel Luzsica 
István költő, szerkesztő beszélge-
tett.

Október 11-én helyi írók, köl-
tők felolvasó estjére vártuk ol-
vasóinkat. A rendezvényen Du-
nakeszin élő írók, költők olvastak 
fel saját műveikből.

Október 25-én Pálfy Margit a 
Magyar Érdemrend lovagkereszt-
jével kitüntetett színművésznő 
„Valaki önarcképe” című pódi-
umjátékát láthatták az érdeklődők 
Kondor Béla műveiből. 

Novemberben tizedik alaka-
lommal rendezte meg könyvtá-
runk a város neves előadóművé-
széről, Sellei Zoltánról elnevezett 
versmondó versenyt. A megmé-
rettetésen a 14 éven felüli korosz-
tály mutatta be tehetségét.

Decemberben, az év utolsó 
Irodalmi Szalonján Máté Gábor 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész, rendező, a Katona 
József Színház igazgatója láto-
gatott el hozzánk, aki Színházi 
naplók című kötetét mutatta be. 
Beszélgetőtársa szalonjaink házi-
gazdája, Szegő János volt.

Továbbra is mindenkit szere-
tettel várunk programjainkra!

Tuba Zsuzsanna 

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT ÉVBEN
2018 könyvtári rendezvényei

Irodalmi Szalon Kepes Andrással 
(2018. május 3.)

Máté Gábor, a decemberi Irodalmi Szalon vendége
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KÖNYVTÁRI NAPOK 2019
Kiadja a DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár  

(2120 Dunakeszi, Kossuth Lajos u. 6.) 
Felelõs kiadó: Lőrincz Róbert szakmai igazgató 

Szerkesztette: Májer Tamás  
A fotókat készítette: Májer Tamás 

Készült a budapesti Raszter Nyomdában 200 példányban 

 NYÁRI KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁSOK

A gyermekkönyvtárban idén 
nyáron is tartunk kézműves 
foglalkozásokat. Augusztusban 
minden pénteken 11-től 17 óráig 
várjuk az 5 évesnél idősebb al-
kotni vágyó gyerekeket és szü-
leiket! 

Programjaink: 
08. 02.: parafa díszek 
08. 09.: szalmadíszek
08. 16.: álomfogó
08. 23.: famedálkészítés

NYÁRI ZÁRVATARTÁS

A központi könyvtár 2019. július 
1. és 28. között, a fiókkönyvtár 
2019. július 29. és augusztus  25. 
között zárva tart. 

A vonatkozó időszakokban 
a könyvtár online katalógusa 
(minerva.dkvk.hu) zavartalanul 
működik.

A DUNAKESZI  
HELYTÖRTÉNETI SZEMLE 

2019. ÉVI SZÁMAI

A Dunakeszi Helytörténeti  
Szemle idei számai közül az első- 
második összevont szám szep-
tember végén, a harmadik szám 
decemben végén jelenik meg.

Könyvtárunk helyismereti ki-
adványában többek között olvas-
hatnak majd az alagi Diplomata 
Sportlóistálló első – korábban hu-
szártisztként szolgáló – vezetőiről, 
Szepessy-Schaurek Ottmárról, 
Stipsicz Istvánról és Czánt Emil-
ről. 

Válogatást közlünk az 1929-
ben Dunakeszin rendezett falufej-
lesztési, mezőgazdasági, ipari és 
népegészségügyi kiállítás kapcsán 
készült fotókból, valamint utánkö-
zöljük a kiállításról írt legrészlete-
sebb riportot. 

Folytatódik a dunakeszi-alagi 
református egyház történetét fel-
dolgozó sorozatunk is.

Az Olvasók Napjára időzítjük a 
könyvtár új website-jának elindí-
tását. A legkülönbözőbb eszközö-
kön is optimális látványt biztosító 
dizájnnal készült site jóval kényel-
mesebb böngészést tesz lehetővé 
mind asztali számítógépen, mind 
laptopon, mind okostelefonon.

A kezdőoldalon is könnyen el-
érhető az olvasók szempontjából 
kulcsfontosságú online katalógus, 

valamint a keresési funkció. Az 
online hosszabbítás funkcióval 
néhány kattintással megoldható 
a kikölcsönzött tételek kölcsön-
zési idejének hosszabbítása is.  
Itt láthatók a legfrisebb hírek, 
a közelgő programok vala-
mint a feltöltött képgalériák.  
Újdonság, hogy az adatbáziskoban 
kereshetővé váltak a képleírások is. 

Májer Tamás

A KÖNYVTÁR ÚJ WEBSITE-JASZJA 1%

A Dunakeszi Városi Könyvtár-
ért Alapítvány ezúton is szeret-
né megköszönni azon támogatói 
segítségét, akik SZJA-juk 1%-át 
a könyvtár alapítványának juttat-
ták. Adószám: 18669828-1-13.

KÖZÖSSÉGI MÉDIA

Könyvtárunk csatornája néhány 
hónapja elérhető a YouTube-on 
(Könyvtár Dunakeszi néven).

Instagram-fiókunkat is érde-
mes követni (instagram.com/
konyvtar.dunakeszi), itt érdekes-
ségeket, kis színeseket láthatnak, 
olvashatnak.

ÚJ KÖTETEK  
A HELYTÖRTÉNETI  

GYŰJTEMÉNYÜNKBEN

2018-ban 16 művel gyarapo-
dott könyvtárunk helytörténet-
tel kapcsolatos gyűjteménye.  
A Dunakesziről szóló vagy du-
nakeszi szerzőtől származó köte-
tek közé egybek mellett bekerült a 
Sétáljunk együtt Dunakeszin! című 
mesekönyv is.

MEGJELENT A HELYTÖR-
TÉNETI MONOGRÁFIA 

MÁSODIK KÖTETE

Megjelent a Dunakeszi története 
című helytörténeti monográfia II. 
kötete. A mű mindkét könyvtá-
runkban elérhető. 

Az új website kezdőoldala


