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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
 
Rendezvények 2010. első félévben 

 
2010. január 28-án immár harmadik alkalommal került sor könyvtárunkban a 
Keresztury szavalógálára, mellyel a Magyar Kultúra Napja, valamint Keresztury Dezső, 
városunk nagy szülötte, a magyar művelődéstörténet jeles képviselője előtt 
tisztelegtünk. Rendezvényünkön középiskolás tanulók szavaltak Keresztury Dezső 
versei közül.  
 
Február 12-től 28-ig „Férfiak és nők” címmel kiállítást rendeztünk régi képek, 
képeslapok felhasználásával a felnőtt kölcsönzőtérben. A tárlóban februárban a Fekete 
Istvánra emlékeztünk könyvei, képei és írásai felhasználásával.  
 
Február 23-án a Keresztury Irodalmi Kör vendégeként Cséby Géza költő, műfordító járt 
könyvtárunkban. Bemutattuk Sors-címerkép című könyvét, mely lengyel származású 
édesanyja családjának állít emléket.   
 
Február 25-én Kiss Gábor a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete érdeklődő tagjainak 
tartott előadást könyvtárunk muzeális dokumentumairól.  
 
Irodalmi élet a peremvidéken címmel 2010. február 25-én könyvtárunkban 
bemutatkozott az Életünk című folyóirat. Vendégeink Dr. Bokányi Péter, Dr. Fűzfa 
Balázs, Péntek Imre valamint a Pannon Írók Társaságának tagjai voltak.  
 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és Szakképző 
Egyesület közös szervezésében 4 előadásból álló csillagászati előadássorozat zajlott 
könyvtárunkban. Februártól májusig havonta egy alkalommal gyűlt össze a csillagászat 
iránt érdeklődő közönség, hogy Bánfalvi Péter előadásait meghallgassa. A nagysikerű 
rendezvénysorozat február 24-én indult, ekkor Helyünk a Világegyetemben címmel 
képzeletbeli utazáson vehettünk részt a Naprendszeren át a csillagközi térben és a 
galaxisok világában. Az előadások után - derült égbolt esetén - lehetőség volt távcsöves 
„égnézegetésre” is. 

 
2010. március 5-én a Zalaegerszegi Körzeti Könyvtár megalapításának 60. évfordulója 
alkalmából szakmai tanácskozásra gyűltek össze a megye könyvtárosai „Kistelepülési 
könyvtári ellátás helyzete és jövőképe” címmel. Vendégünk volt Fehér Miklós, a 
Könyvtári Intézet munkatársa; előadásokat tartottak a megyében dolgozó, hálózati 
munkával foglalkozó könyvtárosok. 
 
Március 22. és 31. között került sor az Internet Fiesta idei programjaira. Március 22-én 
Látod? Nem látod? Na látod! című előadásával Gergán Gábor, könyvtárunk munkatársa 
vezetett be minket a Photoshop rejtelmeibe. Március 25-én László Marianna, az 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Zala megyei szervezetének vezetője tartott 
előadást középiskolásoknak az Internetes vásárlásokról. A Fiesta idején adatbázis-
bemutatókat, honlap-ismertetőket tartottunk az érdeklődőknek, valamint egy óra 
ingyenes Internet-használatot biztosítottunk.   
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2010. március 23-án 18 órai kezdettel Vekerdy Tamás gyermekpszichológus 
Gyermekek, óvodák, iskolák címmel tartott nagy sikerű előadást könyvtárunkban. A 
program szervezője a Madárfa Waldorf Iskola volt. 
 

 
 
Húsvét közeledtével régi húsvéti képekből és népi locsolóversekből készítettünk 
kiállítást Vízbevető hétfő címmel. Olvasóink örömmel fogadták a szívderítő képeket és 
versikéket.  
 
Frédéric Chopin születésének 200. évfordulójára a tárlóban elhelyezett emlékkiállítással 
hívtuk fel olvasóink figyelmét. A Könyvek, képek, rövid szövegek mellett sokan 
megállnak. 
 
2010. április 7-én Szeglet Lajosné nyugdíjas tanár tartott előadást Széchenyi István 
emlékezete - 150 éve halt meg a legnagyobb magyar címmel a Keresztury Irodalmi Kör 
tagjainak. 
 
Április 14-én könyvtárunk és a Kaffka Kollégium közös rendezvényén szintén 
Széchenyiről történt megemlékezés. 
 
Április 26-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zala Megyei Szervezete tartotta 
taggyűlését könyvtárunkban. Vendégünk volt Gerő Gyula, a Magyar könyvtártörténeti 
kronológia, 996-2007 című  nagyszabású kötet összeállítója. A kötetet Sebestyénné 
Horváth Margit mutatta be.1 
 
                                                           
1 Lásd erről szóló írásunkat az 56-58. oldalon (a szerk.) 
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Nevek üzenete – Keresztnevek és családnevek tükrében címmel április 27-én tartottunk 
író-olvasó találkozót Kiss Gábor számítógépes lexikográfus, nyelvésszel, a Tinta kiadó 
igazgatójával.  
 
Az Egerszeg Fesztivál keretében május 13-án Németh János keramikusművész 
művészeti albumának bemutatójára került sor könyvtárunkban.  
 
Május 26-án a Nagyítás című társadalmi-kulturális hetilap mutatkozott be 
könyvtárunkban. Meghívott vendégeink a lap szerkesztői, munkatársai, Csontos János, 
Brém-Nagy Ferenc, Száraz Miklós György és Péntek Borbála voltak.  
 
A Millecentenáriumi Közalapítvány, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Zala Megyei 
Levéltár szervezésében került sor június 1-jén  Végh Ferenc Egerszeg végvár és város a 
17. században című könyvének bemutatójára, mely a Zalaegerszegi Füzetek sorozatának 
10. darabja.  A könyvet bemutatta: Dominkovits Péter történész-levéltáros. 
 
Az Ünnepi Könyvhéten két rendezvényre került sor az intézményben. Június 3-án a 
Székelyföld c. folyóirat és a Hargita Kiadó mutatkozott be.  Vendégeink voltak 
Ferenczes István József Attila-díjas költő, főszerkesztő és Fekete Vince József Attila-
díjas költő, főszerkesztő-helyettes. Az alkotókkal Péntek Imre költő beszélgetett. Az est 
házigazdája Kiss Gábor könyvtárigazgató volt. 
 
Június 8-án Keresztury Dezső dedikál c. kötet bemutatójára került sor, amelyet Kiss 
Gábor ismertetett. Ez a program a Keresztury Irodalmi Kör rendezvénye volt. 
 
          Szili Erika 

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 
2009 április 2 - án -  Andersen születésnapján - elindult a Mese útja országos 

olvasásnépszerűsítő projekt. A mesehónap mindegyikének egy-egy mesehős a 
főszereplője. Bővebben a projektről a http://www.meseutja.hu honlapon 
tájékozódhatunk. Zala megyébe 2010 februárjában „érkezett” a mesehónap. A megyei 
programokról – a MESE ÚTJA menüpontban - a koordinátor, Matusné Gáll Éva 
könyvtáros szerkesztésében az Apáczai ÁMK honlapján előzetesen is tájékozódhattunk 
(http://www.apaczaizeg.hu/nuke/modules.php?name=Boszi). 

A Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára is készült a mesehónapra – 
még 13 közreműködő zalai és muraszombati intézménnyel (könyvtár és iskola) 
közösen. A Boszorkányos Mesefa-pályázatra boszorkányokról szóló könyveket 
ajánlhattak az olvasó gyerekek január 30-ig. A Boszorkányos rajz- és boszorkánykellék 
– készítő versenyre szintén január végéig várta a gyermekkönyvtár a zalai gyerekek 
alkotásait. Januárban és februárban boszorkányos könyvtári foglalkozásokon 
ismerkedhettek meg a kisiskolások a varázslás rejtelmeivel. Február 15-én pedig – nagy 
örömünkre – vendégünk volt Boldizsár Ildikó mesekutató, aki „elvarázsolta” a 
gyerekeket a jó és a rossz boszorkány birodalmába.  A gyermekkönyvtárban 
Boszorkány-sarok hívta fel a figyelmet a boszorkányos olvasmányokra, valamint a 
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