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Tizenegyedik alkalommal került sor 2008. november 5–6-án a Deák Ferenc Megyei 

Könyvtárban a Zalai Közgyűjteményi Napok előadássorozatára. Ez az egyedülálló kezde-
ményezés 1986-ban a Zala Megyei Levéltár és a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 
jóvoltából indult el, de gyorsan csatlakoztak hozzá a nagyobb könyvtárak és más közgyűj-
temények is, pl. a Magyar Olajipari Múzeum. 

A szervezést a Zala Megyei Önkormányzat támogatja, méltán, hiszen ez a kétévente 
megrendezésre kerülő fórum igen rangos helyet foglal el a zalai tudományos életben. Az 
általában két-, sőt időnként háromnapos rendezvényen a zalai közgyűjtemények munkatár-
sai legújabb kutatásaikról, szolgáltatásaikról, műhelytitkaikról tartanak 20–25 perces elő-
adásokat – s éppen ez adja a program különlegességét. A prezentációval, vetítettképes 
betétekkel kísért előadások önmagukban is nagyon érdekesek, izgalmasak – ugyanakkor 
betekintést nyújtanak a közgyűjteményekben folyó tudományos munkába, és előre vetítik, 
hogy a következő időszakban milyen publikációk, könyvek fognak megjelenni, milyen 
ásatásokra, feltárásokra, műemléki helyreállításokra kerülhet sor, milyen újabb könyvtári, 
levéltári szolgáltatások szolgálhatják a tudományos és érdeklődő közönséget. 

A legutóbbi, most idézett tanácskozás nagyon szépen illeszkedett ehhez a 
hagyományhoz. A két napra tervezett program során – melyet Manninger Jenő, a Zala 
Megyei Közgyűlés elnöke nyitott meg – 25 előadást hallhattak az érdeklődők, akik 
folyamatosan „telt házat” produkáltak. Korábban nemegyszer előfordult, hogy csak egyes 
előadásokra telepedtek le a hallgatók – most szinte állandó volt a helyi szakemberek és 
más, intézményen kívüli kutatók jelenléte. A sajtó is élénken érdeklődött a program iránt, 
több előadót hívtak meg a későbbiekben riportokra, televíziós beszélgetésekre. A 
tanácskozás helyszínén egy kisebb kiállítás mutatta be az előző két esztendő dokumen-
tumtermését, múzeumi, levéltári, könyvtári kiadványokat (köztük a Zala Megyei Levéltár 
által kiadott és 2008-ban Fitz József Díjat nyert, Batthyány Lajos életét bemutató ké-
peskönyvet). Az előadások közül csak szemezgetni érdemes, hiszen az összeset értékelni itt most 
nincs lehetőség. Azt mindenesetre nagy örömmel nyugtáztuk, hogy a fiatal szakemberek 
jelenléte igen jelentős volt – az előadók egyötöde a 30 éves vagy annál fiatalabb korosz-
tályhoz tartozott. Részükről különösen érdekesnek bizonyult annak demonstrálása, hogy a 
legújabb technikai ismeretek hogyan szolgálják a tudományos kutatást (pl. Havasi Bálint 
régész előadása arról, hogy a GPS nyújtotta lehetőségek segítségével hogyan határozta 
meg a zalaszántói őskori tumulusok pontos helyét). Teljesen új kutatási eredményeket tett 
közzé Béres Katalin történész-muzeológus a két világháború közötti Zalaegerszeg színházi 
életéről; Kovács Zsuzsa néprajzkutató Gellénháza 1950–60-as évekbeli átalakulásáról; 
Káli Csaba történész-levéltáros Zalaegerszeg modern stílusú (a szocreált megelőző!) épí-
tészeti emlékeiről. Cserhalmi Henriette előadása a megyei könyvtár könyvkötő és restau-
ráló tevékenységéről szólt – ennek rövidített, szerkesztett változatát a 15. oldalon közöl-
jük. 

Mindent összevetve tehát sikeres, színvonalas, a zalai társadalomtudományi kutatá-
sokat jól reprezentáló programnak bizonyult a „XI. Zalai Közgyűjteményi Szakmai Na-
pok”. A következő, tizenkettedik házigazdája 2010 őszén a Magyar Olajipari Múzeum 
lesz. Tóth János igazgató megígérte, hogy gondos gazdái lesznek e tanácskozásnak – 
reméljük, hogy kutatóink is hasonló lelkesedéssel készülnek az újabb bemutatkozásra. 
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Dr Gyenes Imre a Deák Ferenc Megyei Könyvtár Nádas Péter gyűjteményéről tartott előadást 
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