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A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei (2008.  
2. félév) 
 
 Vendégünk volt szeptember 23-án Csősz-Jutteau Katalin a Franciaországban élő 
zalaegerszegi történész-tanár. Videó-vetítéssel egybekötött előadásának címe: „Kati 
Párizsból”. 
 Október 14-én Szemes Béla: Egerszegi színházi esték – Színkritikák c. 
könyvének bemutatójára került sor. 
 Puskás Tófeji Valéria író, költő „Csendszárnyak” c. bemutatkozó irodalmi estjét 
élvezhettük november 25-én. 
 December 16-án Karácsonyi meglepetés tanúi lehettek a résztvevők, ezen az 
esten az Énekmondó együttes is színesítette a programot. 

 
   Egyéb rendezvények (2008. 2. félév): 
   

 2008-ban is megszerveztük az „Összefogás a könyvtárakért” programsorozatot. 
Ebben az évben a tinédzser korosztállyal kapcsolatos előadások, találkozók, vetélkedők 
kerültek a középpontba. 
 Két előadást szerveztünk e korosztály részére "Pattanástalanító" címmel Dr. 
Fekete Anikó kozmetológus - bőrgyógyász szakorvos előadása hangzott el a 
tinédzserkori bőrápolásról 2008.október 6-án .”Legyünk tudatos vásárlók!” címmel 
László Marianna, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Zala Megyei Szervezetének 
irodavezetője tartott ismertetőt a témában 2008. október 9-én. 
 

 
László Marianna a tudatos vásárlásról tart előadást 
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 Október 12-én, a Könyves Vasárnapon újabb különlegességekkel vártuk 
olvasóinkat:   „A Parnasszustól az Üvegholdig”  Irodalmi találkozás Turbuly  Lilla író – 
költő – kiadói szerkesztővel. A szerzővel Dr. Gyenes Imre beszélgetett. Zenés irodalmi 
összeállítással szórakoztatta a közönséget Kónya István lantművész és Oberfrank Pál 
színművész „Méznél édesb szép szók. A magyar reneszánsz udvari művészete” címmel. 
Ezt követően Reneszánsz „Ki nyer ma?” vetélkedőre került sor.  
 

 
Az aranyozás technikája sok érdeklődőt vonzott a Könyves Vasárnapon  

 
 

 
Kónya István lantművész és Oberfrank Pál színművész 

 
 A nap folyamán játszósarok várta a gyerekeket, és kézműves programokra is sor 
került. Lehetett reneszánsz könyvjelzőt készíteni, megismerkedni az aranyozás 
technikájával a könyvtár mini restaurátorműhelyében. Mellette ingyenes beiratkozással, 
ingyenes internethasználattal és vasárnapi könyvkölcsönzéssel vártuk az olvasókat.  
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 November 5–6-án könyvtárunk adott helyet a XI. Közgyűjteményi Szakmai 
Napoknak. A tartalmas és érdekes előadásokat élvezettel hallgató közönség 
elégedettségének adott hangot. 
 December 10-én a Források a Muravidék történetéhez I–II. c. szöveggyűjtemény 
bemutatójára került sor, melynek során a kötet szerzői válaszoltak a hallgatók 
kérdéseire. 
        Kocsisné Sipos Rozália 
 

 
A nagy háború írásban és képben” nevet viselő vándorkiállítás augusztus 28. és szeptember 10. 

között Zalaegerszegen a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban is sok érdeklődőt vonzott. 

 
 

 
 
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, KISTÉRSÉGI SZOLGÁLTATÁS  
 
 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár a községi önkormányzatokkal, illetve a 
zalaegerszegi, zalaszentgróti és pacsai többcélú társulásokkal kötött Ellátási szerződések 
alapján biztosította a mozgókönyvtári szolgáltatást a nyilvános könyvtárat nem 
működtető 30 község - Alibánfa, Alsónemesapáti, Bagod, Csöde, Gyűrűs, Kemendollár, 
Kisbucsa, Nemesapáti, Nemeshetés, Petőhenye, Pókaszepetk, Pusztaszentlászló, 
Vöckönd, Zalaistvánd, Zalaszentiván, Zalaszentlőrinc, Almásháza, Batyk, Dötk, Pakod, 
Zalabér, Zalavég, Búcsúszentlászló, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Nemesrádó, 
Pölöske, Szentpéterúr,  Zalaigrice, Zalaszentmihály – számára. 

A mozgókönyvtári normatív támogatásból az év folyamán 5354 db 
dokumentumot leltároztunk be, illetve 51 féle (285 példány) időszaki kiadványt 
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