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Az Informatikai és Könyvtári Szövetség má-
jus 16-án, az Országos Széchényi Könyvtárban
tartott tisztújító közgyûlésén leköszönt Zalainé
Kovács Éva, aki tizenkét éyig vezette a szervezet
munkáját. '-

A megjelent tagok Fodor Pétert, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatóját választották
meg elnöknek. Alelnök lett Kiss Gábor, a zala-
egerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazga-
tója és Virágos Márta, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazgatója. Az
elnökség további tagjai: Ambrus János, az Or-

szággyûlési Könyvtár fõigazgatója, Egyházy
Tiborné, a Veszprémi Egyetem Könyvtárának
igazgatója, Szlatky Mária, a budapesti Közép-
Európai Egyetem Könyvtárának igazgatója és
Venyigéné Makrányi Margit, a tiszaújvárosi
Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi

Könyvtár könyvtárvezetõje.

Ü nnepi könyvtári napok
Dunakeszin

A június 2-án, a központi könyvtár elõterében
kiállítás-megnyitóval k~zdõdött programsorozat-

f

Június 10-én a központi könyvtárban 10-21
óráig a gyerrnekrészlegben és az 1. sz. Fiók-
könyvtárban 10-19 óráig OLVASÓK NAPJA és
a könyvtár névfelvételére emlékezõ rendezvény
lesz. R-endkívilli könyvtárhasmálati kedvezmé-

nyek, könyvtári játékok, nyeremények, meglepe-
té~ek, filléres könyv-, folyóirat- és hanglemez-
vásár várja az olvasókat. A jubiláló 1. sz. Fiók-
könyvtárban emléktábla-avatás lesz. 18 órától a
központi könyvtár olvasótermében MIT V ÁR-
HA TOK AZ UNIÓTÓL címmel Magyarország
uniós csatlakozásáról beszélgethetnek az érdek-
lõdõk dr. Király Miklós tanszékvezetõvel.

Június 11-én 18 órától a központi könyvtár
olvasóterme IRODALMI SZALON-ná alakul.
Sellei Zoltán elõadómûvészt, Dunakeszi város
díszpolgárát, a magyar kultúra lovagj át köszön-
tik. Házigazda: Tarján Tamás irodalomtörténész,
közremûködik: Hegedûs Valér zongoramûvész.

Június 14-én 10-14 óráig a központi könyvtár
udvarát KÖNYVUDV AR-rá varázsolják. A ren-
dezvényt Lõrincz András osztályvezetõ nyitja
meg. Vendégek: a Dunakeszin és vonzáskörze-
tében élõ mûkedvelõ és hivatásos írók, költõk,
díszvendég: Jókai Anna Kossuth-díjas író.

Allandó programok: könyvheti könyvek áru-
sítása, a meghívott vendégek korábban megje-
lent mûveinek árusítása, kézmûves foglalkozások

gyerekeknek, zsákba-
macska nyeremény-
sorsolás, könyvtári

" képek, számítógépes

diavetítés.
Bemutatók: könyv-

, kötészet (Kruppa Zol-
; ~. tán), merítettpapír-ké-

C II szítés, szitanyomás,
Ii ti' (Vinc~e ~ászló szent-

endre! muhelye).
,: rod A rendezvények

helyszínei: Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár köz-
ponti könyvtár és gyermekrészleg: Dunakeszi,
Kossuth L. u. 6. és az 1. sz. Fiókkönyvtár és a
József Attila Mûvelõdési Központ: Dunakeszi,
Állomás sétány 17.

ból azokra hívjuk fel a figyelmet, amelykre la-
punk megjelenése után kerül sor. Az É-Mûhely
és barátai LOV AK címû képzõmûvészeti kiállí-
tása 2003. június 28-ig, a könyvtár nyitvatartási
idejében tekinthetõ meg.
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