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

- 2012. január 24-én immár ötödik alkalommal került sor könyvtárunkban 
a Keresztury szavaló gálára, mellyel a Magyar Kultúra Napja, valamint 
Keresztury Dezső, városunk nagy szülötte, a magyar művelődéstörténet jeles 
képviselője előtt tisztelegtünk. A gálaműsor keretében zalaegerszegi 
középiskolások Keresztury Dezső verseit adták elő, a rendezvényen 
közreműködött a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar. Emlékezetes, jól sikerült 
programot sikerült szervezni. 
 

 
 
- Február 21-én a Keresztury Irodalmi Körrel közösen ismét egy 
különleges program részesei lehettünk. Kardos Endre (Bozi) volt a meghívott 
vendégünk, akinek estjén közreműködött Kristóf Attila (gitár, ének), Lőrincz 
Kálmán (gitár, ének), M. Horváth Ildikó és Molnár Árpád előadóművészek.  
Emlékezetes, vidám rendezvény volt, a vendégek nagyon jól érezték magukat. 
-  Március 29-én került sor Szabó Ferenc SJ jezsuita papköltő Krisztus és 
egyháza Pázmány Péter életművében c. könyvének dedikálással egybekötött 
bemutatójára. Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, a szerzővel Kiss Gábor, 
könyvtárunk igazgatója beszélgetett. 
- 2012. április 26-án telt ház volt könyvtárunk olvasótermében. D. Bencze 
Erzsébet Üveghang c. kötetének bemutatójára került sor. Vendégünk volt Király 
Lajos író, költő, műfordító, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke. A könyvet 
bemutatta és a szerzővel beszélgetett Turbuly Lilla író, költő, kritikus. Az esten 
közreműködött Papp Lujza színművésznő, H. Horváth Gyula előadóművész, 
Wohner Dóra (ének), Baranyai Olga (fuvola), a Pálóczi Horváth Ádám 

 51



HHÍÍRREEKK  

Zeneiskola növendéke és tanárnője, valamint Fülöp Szabolcs gitárművész. A 
házigazda Kiss Gábor, könyvtárunk igazgatója volt. Emlékezetes és megható 
eseménynek lehettünk részesei. 
- Május 22-én ismét író – olvasó találkozót szerveztünk, most már a 
Márai-program rendezvénysorozat részeként. „Ez itt pannón szonett” címmel 
Szálinger Balázs, József Attila-díjas költővel beszélgetett két kollégánk, Dr. 
Gyenes Imre és Tóth Imre. 

 
 
Egyéb rendezvények:  
 

- 2012. január 31-én könyvtárunk a Zala Megyei Levéltárral közösen 
mutatta be a Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa 
történetéhez 1867 – 1918 (Zalai Gyűjtemény 70.) c. kötetet. Vendégünk volt 
Foki Ibolya levéltáros-történész, a dokumentumkötet szerkesztője.  
- Február 7-én délelőtt az Ady Endre Általános Iskola tanulóinak tartott 
érdekes előadást ifj. Horváth Károly, a népművészet ifjú mestere „Zalai népzene 
– népi hangszerek” címmel. Az egyes hangszereket nemcsak bemutatta, hanem 
játszott is rajtuk, s ez ténylegesen felkeltette a gyermekek figyelmét. 
-  Február 7-én késő délutánra is szerveztünk előadást. Dr. Simán László 
„Barangolások az Egyenlítő mentén – Ecuador” című, vetítéssel egybekötött 
előadásának lehettek részesei vendégeink. Emlékezetes, jó hangulatú találkozó 
volt. 
 
- 2012. február 12-én ismét egy utazásokkal kapcsolatos 
élménybeszámolóra hívtuk a középiskolásokat. A Ganz Szakközépiskola tanulói 
Pesti Borbála Utazásaim c. előadásán vettek részt. Sok kérdést feltettek az 
előadónak, ami jól mutatta, hogy a téma és a vetítés is felkeltette érdeklődésüket. 
- Február 27-én tartottuk meg a TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó-
Expressz”. A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázat zárórendezvényét. 
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A program során köszöntőt mondott dr. Halász Gabriella, a Zala Megyei 
Intézményfenntartó Központ vezetője. A projekt végrehajtásának lépéseit, illetve 
eredményeit Kiss Gábor igazgató ismertette, ezt követte a konzorciumi tagok 
részprojektjeinek bemutatása. 
- Március 6-án került sor a Zala Megyei Levéltár, a Millecentenáriumi 
Közalapítvány és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár közös szervezésében Paksy 
Zoltán Zalaegerszeg társadalma és politikai élete 1919-1939 (Zalaegerszegi 
Füzetek 13.) c. könyvének bemutatójára. A szerzővel Kiss Gábor igazgató, a 
Millecentenáriumi Közalapítvány kuratóriumának elnöke beszélgetett.  
- Március 23. és 30. között került sor az Internet Fiesta idei programjaira. 
Március 28-án és 29-én „Álláskeresés az Interneten. Kérje a könyvtáros 
segítségét” címmel állt kollégánk, Kovácsné Pacsai Edit olvasóink és az 
érdeklődők rendelkezésére. 
- Ugyancsak március 29-ére sikerült megszerveznünk Döbrentei Norbert, a 
Zalaszám munkatársának és a Kölcsey Ferenc Gimnázium fiataljainak 
találkozóját. A beszélgetés témája „Munkavégzés az interneten”, egy igazán 
hasznos s a gimnazistákat valóban foglalkoztató terület volt, s természetesen 
gyakorlati kérdéseket is feltehettek a hallgatók. 
- A Fiesta idején adatbázis-bemutatókat, honlap-ismertetőket tartottunk az 
érdeklődőknek, valamint egy óra ingyenes Internet-használatot biztosítottunk.  
- Április 14-én, a Könyvtárosok Világnapja alkalmából játékra invitáltuk 
olvasóinkat. Egy, a könyvtárosokra és a könyvtárunkra vonatkozó TOTO-t 
tölthettek ki a vállalkozó kedvűek, s aki a feladványokat hibátlanul megoldotta, 
könyvjutalomban részesült.  
 

 
 
- Május 24-én L. Simon László József Attila-díjas író „Személyes 
történelem” c. esszékötetének bemutatójára került sor. Az érdekes találkozón a 
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szerzővel Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője és Kiss Gábor, 
könyvtárunk igazgatója beszélgetett. 
-    Június 7-én könyvtárunkban került sor a 83. Ünnepi Könyvhét megyei 
megnyitójára. Az országos rendezvényt Pomogáts Béla Széchenyi-díjas 
irodalomtörténész, kritikus köszöntötte, s egyúttal ő nyitotta meg a zalai 
programsorozatot is. A Márai-program részeként irodalmi műsorral tisztelegtünk 
e jelentős ünnep előtt, így az Énekmondó együttes „Személyeskedés” c. CD 
bemutatóját élvezhettük, amely Péntek Imre megzenésített verseit tartalmazza. 
Szintén ekkor került sor Péntek Imre „Hajtűkanyar” c. verseskötetének 
bemutatójára, melyet Pomogáts Béla ajánlott az érdeklődők figyelmébe.  
 
 
        Kocsisné Sipos Rozália 

 

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 
2012. első félévében is rendszeresen fogadtunk óvodás és kisiskolás csoportokat 
könyvtári foglalkozásokra. A havi programokat egy-egy foglalkozási forma, illetve 
téma határozta meg, így volt „drámajáték hónapja”; „papírszínház hónapja”; az 
„internet használat” hónapja; „versek hónapja”; végül „vetélkedők hónapja”. Ezt a 
„keretet” töltötték meg tartalommal a gyermekkönyvtárosok és az aktívan résztvevő 
gyerekek. A gyerekek szívesen fogadták ezeket a foglalkozásokat, ahol aktívan 
közreműködhettek, alkothattak, maguk is tevékeny résztvevői lehettek a programoknak.  
 

 
A Zabszalma együttes Kakukk Marci című műsora a megyei könyvtárban 

 
Az elmúlt évben gyermekkönyvtárunkban kisebb közösségi tereket alakítottunk ki 
(Mesekuckó, Bábsarok, Játéktár, Folyóirat - lapozó); az egyénileg látogató nagyobb, 
illetve a szülők kíséretében érkező kisebb gyerekek is egyre inkább felfedezik ezeket a 
lehetőségeket, szívesen és hosszasan időznek a „gyermekbarát” helyeken. Az új 
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