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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös 
rendezvényei: 
 

2011. szeptember 20-án Marx Mária, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum 
néprajzkutató munkatársa „Gönczi Ferenc élete és munkássága” címmel tartott előadást. 

November 8-án került sor a „Liszt Ferenc magyarsága” c. találkozóra, melyen 
közreműködtek a Kertvárosi Általános Iskola Liszt Ferenc Tagiskola tanulói, valamint 
tanárnőjük, Kövécs Edit karnagy. 

2011. december 13-án, Luca napján került sor a Keresztury Irodalmi Kör 
Karácsonyi meglepetés-műsorára. A műsor előtt, 16.45 órakor goblein kiállítást nyitott 
meg igazgatónk, Kiss Gábor. A karácsonyi összeállítást többen is színesebbé tették; így 
a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanárai és növendékei, Czegő Teréz és Bálint 
Péter színművészek, valamint Nyakasné Túry Klára. Meghitt, bensőséges hangulatú 
műsor volt, melyre még sokáig emlékezni fogunk. 

 

 
 
Egyéb rendezvények: 
 

A Zala megye informatikai kultúrájáért felelősséget érző intézmények, 
vállalkozások (melybe természetesen a Deák Ferenc Megyei Könyvtár is beletartozik) 
összefogásaként megrendezésre került 2011-ben a Zal@Net rendezvénysorozata. Ennek 
keretében október 14-én Döbrentei Norbert, a Zalaszám Informatika Kft. munkatársa 
tartott előadást a Csány Szakközépiskola leendő informatikusainak a számítástechnikai 
munkavégzés mikéntjéről, lehetőségeiről. Jól sikerült találkozó volt, a több, mint 60 
fiatal figyelmesen, érdeklődve hallgatta az előadást, melynek végén az ismétlő 
kérdésekre adott helyes válaszokért jutalmat kaptak. 
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November 8-án ”A magyar írásbeliség kialakulása” címmel tartott előadást Őriné 

Dr. Bilkei Irén főlevéltáros. 
December 13-án felső tagozatos tanulók hallgathatták meg Villányi G. András író, 

költő, műfordító „ Japán irodalomtól A papagáj mesékig” c. előadását. A gyermekek 
érdeklődve „kóstolhattak bele” a japán vakák és haikuk világába. 
 

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 
 2011. júliusa emlékezetes marad gyermekkönyvtárunk számára, mert nagy 
örömünkre kolléganőnk, Tóth Renáta elnyerte Az év fiatal könyvtárosa díj különdíjat az 
"Utazz velünk...köss ki nálunk"! A Deák Ferenc Megyei Könyvtár új gyermekkönyvtári 
honlapjának bemutatója című pályázatával. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. 
pécsi Vándorgyűlésén (Tanulás, tudás, műveltség - Könyvtárosok a jövő 
szolgálatában) 2011. július 14-én adták át a könyvtáros szakma kiválóságainak az MKE 
kitüntetéseit. Kitüntetett munkatársunkról és a nyertes pályamunkáról honlapunkon 
olvashatnak az érdeklődők. 

Honlapunk segítségével valamennyi szolgáltatásunk elérhető a világhálón. Az 
internetes oldal és a gyermekkönyvtári blog szerkesztése két munkatársunknak (Oláh 
Rozália, Tóth Renáta) jelent napi feladatot. 
 A 2011/2012. tanév a szokásos csoportszervező munkával kezdődött, mely során 
sajnos szembesülnünk kellett azzal, hogy – mivel egy teremben kell minden 
szolgáltatásunkat megoldani, s így egy időben csak egy osztályt tudunk fogadni – a havi 
rendszerességgel járó csoportok száma kétharmadára csökkent. A Petőfi - iskola angol 
nyelvórái annyira igénybe veszik a gyerekek idejét, hogy csak nagyon kevés osztály 
jelentkezett az iskolából könyvtári foglalkozásokra; az Ady-iskola harmadikosai pedig 
az iskolai könyvtárba járnak. Az 1. osztályosok továbbra is csak a tanév 2. felétől 
várhatóak csoportos könyvtárbemutatóra valamennyi iskolából. A délelőtti órákban – 
igény szerint – óvodás csoportoknak tartunk könyvtári foglalkozásokat. 
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