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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 
 
Rendezvények 2011. 1. félévben 
 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei: 
  
-    2011. január 25-én immár negyedik 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 el néhányat Keresztury 
Dezső versei közül.  
-   Április 19-én a Keresztury Irodalmi Körrel közösen az „Első zalai 
gyümölcsészkönyv” c. kötet filmvetítéssel egybekötött bemutatójára került sor. 
Vendégünk volt Darázsi Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke és Lázár 
Péter szerkesztő. 
 

 
 

-   Május 11-én „Az operaszínpadtól az íróasztalig – Egy énekes, akiből író lett” címmel 
Nógrádi Gergely operaénekest, írót láttuk vendégül. Emlékezetes, élményt nyújtó író – 
olvasó találkozó volt, melyen az előadó gyönyörű  tenor hangját is hallhattuk. 
-  Május 31-én került sor Szabó Ferenc SJ jezsuita papköltő Új távlatok c. könyvének 
bemutatójára. Nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt, a szerzővel Péntek Imre, a 
Pannon Tükör főszerkesztője, és Kiss Gábor, könyvtárunk igazgatója beszélgetett. 

    
Egyéb rendezvények:  
 
-    2011. január 18-án könyvtárunk  a Pannon Tükör Szerkesztőségével közösen mutatta 
be Lackner László „Vonzalmak és taszítások” c. könyvét. A szerzővel Szemes Péter, a 
Pannon Tükör szerkesztője és Kiss Gábor, könyvtárunk igazgatója beszélgetett. 
-    A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a TIT Öveges József Ismeretterjesztő és 
Szakképző Egyesület közös szervezésében tovább folytatódott az elmúlt évben elkezdett 
csillagászati előadássorozatunk. Januártól áprilisig havonta egy alkalommal gyűlt össze 
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a csillagászat iránt érdeklődő közönség, hogy Bánfalvi Péter előadásait meghallgassa. A 
nagysikerű rendezvénysorozat január 27-én indult, ekkor „Helyijárattal a Tejútra – 
Űrhajózás az emberiség szolgálatában” címmel tartott izgalmas, csillagászati 
felvételekkel illusztrált találkozót az előadó. Megtudhattuk, hogy hogyan működik az 
űrhajó, s azt mire használja, használhatja az emberiség. Az előadások után - derült 
égbolt esetén - lehetőség volt távcsöves bemutatásra is. 
 

 
 

-    2011. február 17-én  csillagászati sorozatunk folytatódott. Ez alkalommal „Mars, a 
vörös bolygó” címet adta Bánfalvi Péter az előadásnak. Ezen lenyűgöző és 
elgondolkodtató csillagászati felvételekkel hívott bennünket egy képzeletbeli utazásra a 
csillagközi térbe és a galaxisok világába. 
-      Március 17-én „Hogyan éljük túl a Kozmosz támadásait címmel került sor a 
következő találkozóra. Az előadás a Földet fenyegető kozmikus hatásokat (kozmikus 
ütközések, sugárzások, űrszemét stb.) és az azok elleni védelmi rendszert mutatta be. 
-   Március 21. és 28. között került sor az Internet Fiesta idei programjaira. Március 21-
én „Veszély a Neten” címmel Major Zsolt prevenciós tanácsadó ismertette meg 
középiskolás közönségét az internet csapdáival, veszélyeivel, s tanácsokkal látta el a 
fiatalokat, hogy ezeket hogyan tudják kivédeni. 
-  Március 28-án Horváth Viktória, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár munkatársa 
Webkettes szolgáltatások és „lájkoló fészbúk júzerek” címmel tartott a kollégáknak 
előadást. Sok új ismerettel és hasznos tanáccsal látta el a közönséget, s az újdonságokat 
a gyakorlatban is kipróbálhattuk.  
A Fiesta idején adatbázis-bemutatókat, honlap-ismertetőket tartottunk az 
érdeklődőknek, valamint egy óra ingyenes Internet-használatot biztosítottunk.   
-    Április 21-én „Fogyatkozások” címmel került sor csillagászati sorozatunk tavaszi 
záró rendezvényére. Bánfalvi Péter csillagászati felvételekkel illusztrált előadásán 
fontos ismereteket szerezhettünk arról, hogy hogyan működik a Naprendszer, hogyan 
jönnek létre a nap- és holdfogyatkozások. 
-    Az Egerszeg Fesztivál keretében május 10-én került sor a Millecentenáriumi 
Közalapítvány, a Zala Megyei Levéltár és a Deák Ferenc Megyei Könyvtár közös 
szervezésében sorra kerülő könyvbemutatóra. Cselenkó Borbála : Zalaegerszeg, a 
szombathelyi püspök uradalma 1777-1848 (Zalaegerszegi Füzetek 12.) c. könyvének 
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bemutatójára. Köszöntőt mondott Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi 
Egyházmegye Püspöki Iroda vezetője. A könyvbemutatót Kapiller Imre levéltáros, 
szerkesztő moderálta. 
-    Június 2-án került sor a 82. Ünnepi Könyvhét és a 10. Gyermekkönyvhét  ünnepi 
megnyitójára a Mindszenty téren. Az országos rendezvényt Csontos János költő, 
publicista köszöntötte, s nyitotta meg a zalai Ünnepi Könyvhetet. A zalai program-
sorozatot Kiss Gábor, könyvtárunk igazgatója ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. 
Ezután közönségtalálkozóra került sor Csontos Jánossal, akinek Delelő c. kötetét 
mutattuk be könyvtárunkban. A költővel legújabb könyvéről Péntek Imre, a Pannon 
Tükör főszerkesztője beszélgetett. 
-   Június 6-án  került sor az „Egy kattintás – hét könyvtár. Bemutatkozik a Zalai 
Tudástár” című szakmai konferenciára. Ezen bemutatásra került a Deák Ferenc Megyei 
Könyvtár honlapján megtalálható Zalai Tudástár, melynek segítségével egy felületen 
elérhetővé válnak a TIOP és TÁMOP pályázatban részt vevő konzorciumi tagok 
digitalizált adattárai, adatbázisai, katalógusai. A konferencia  Kiss Gábor „Könyvtárak 
egy felületen a NET generáció számára” c. előadásával indult, majd Tóth Judit, 
könyvtárunk igazgatóhelyettese „Művek, adatbázisok, katalógusok” címmel gyakorlati 
bemutatót tartott. Kardos Ferenc, a Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
„Dél-zalai helyismereti dokumentumok a Zalai Tudástárban” címmel tartott érdekes 
előadást, míg Szabóné Mikla Éva, a keszthelyi városi könyvtár igazgatóhelyettese „A 
Fejér György Városi Könyvtár on-line szolgáltatásai” című előadásában osztott meg 
velünk néhány fontos információt.  
 

 
 

- Június 6-án, az Ünnepi Könyvhét programjaként került sor a „Muravidéki nap” 
c. találkozóra. Ezen Kepe Lili, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési 
Intézet igazgatója az MNMI kiadói tevékenységét ismertette. Bemutatásra került 
két muravidéki szerző frissen megjelent kötete is. Halász Albert : Könnyű versek 
c. könyvét Péntek Imre kritikus mutatta be, majd kérdezte a szerzőt a kötetről, 
annak tipográfiájáról, a versekről, azok keletkezéséről. Bence Lajos: Vallani c. 
könyvéről pedig Szemes Péter esztéta beszélgetett a szerzővel. 

 
        Kocsisné Sipos Rozália 
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