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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
 
Rendezvények a felnőtt olvasószolgálatban 2008. első félévében 
 
 A Magyar Kultúra Napja előtt tisztelegve Keresztury Dezső versmondó-gálát 
rendeztünk 2008. január 29-én 17 órakor, melyen zalaegerszegi középiskolások vettek 
részt.  

 Február 13-án 17 órakor" Elvett illúziók. " Egy rendhagyó politikus, Drozdy 
Győző emlékiratai címmel Paksy Zoltán levéltáros mutatta be az általa szerkesztett 
kötetet. 
 Február 26-án 17 órakor a Keresztury Irodalmi Kör és a Lokálpatrióta Klub 
szervezésében Őriné dr. Bilkei Irén : Mátyás a legendák királya címmel tartott előadást 
a megyei könyvtárban. Közreműködött a Saltarello Reneszánsz Táncegyüttes. 

 Könyvtárunk idén tavasszal is részt vett az Internet Fiesta  országos 
programsorozatában. Március utolsó hetében a felnőtt olvasószolgálatban ingyenes 
internethasználattal, adatbázis-ismertetőkkel vártuk olvasóinkat, gyermekolvasóink 
pedig hasznos honlapokkal ismerkedhettek meg, és vetélkedőkön vehettek részt. 
Mottójuk a következő volt: Ne csak lógj a neten! Használd, tanulj és szórakozz 
egyszerre!  

 A Keresztury Irodalmi Kör tagjai 2008. április 22-én 17 órakor egy különleges 
rendezvényre gyűltek össze könyvtárunkban: A Zrínyi Miklós Gimnázium 
Szépirodalmi Műhelyének előadásában a „100 éves a Nyugat.  Kávéházi 
hangulatképek” című produkcióját láthatták – hallhatták. A rendezvény egyúttal 
tisztelgés volt a Költészet Napja és a Magyar Nyelv Hete előtt is.  

 Az ÁNTSZ, a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, illetve védőnők 
közreműködésével a városi rendőrkapitányság Veszélyvágta címmel középiskolások 
számára bűnmegelőzési programot tartott. A rendezvény célkitűzése volt, hogy a 
fiatalokat játékos vetélkedők során készítse fel az őket érintő veszélyekre, megoldási 
paneleket adjon azok elkerülésére. A programsorozat zárásaként május 27-én 
vetélkedőn vettek részt a fiatalok, melynek egyik állomása könyvtárunkban volt. 

 2008. május 29-én Kanizsa József költő író-olvasó találkozót tartott a Deák 
Ferenc Megyei Könyvtárban. Az idén 50 éves alkotói jubileumát ünneplő szerző, aki 
gyermekek és felnőttek számára is ír költeményeket, ezúttal gyermekolvasókkal 
találkozott. 

 Az időjárás miatt könyvtárunkban tartottuk meg az eredetileg a Kvártélyház 
udvara tervezett rendezvényünket, amely nagy számú érdeklődőt vonzott. „A Somlótól 
a Lendva-hegyig. Borok -tájak – korok”. irodalmi est vendégei voltak: Ambrus Lajos 
(Lugas II), Csörgics József (Baranyja), Bence Lajos (Zalavármegye bortörténete). 
Borászok: Veres János, Rozsmán István. Közreműködött: a Muravidéki Nótázók 
együttese. 

         Devecz Lászlóné 
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Az irodalmi esten a Muravidéki nótázók bordalokat énekeltek 

 

 
A Somlótól a Lendva-hegyig irodalmi est vendégei: Csörgits József, Ambrus Lajos, Bencze Lajos 
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