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Könyvbörze  
 

A Göcseji Falumúzeumban 2011. június 5-én a III. Göcseji Randevún hét göcseji 
község mutatta be a térség népi, gasztronómiai hagyományait és a tradicionális helyi 
termékeit. A program kapcsolódott az ünnepi könyvhéthez is: a zalaegerszegi 
kistérségben  szolgáltató Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a József Attila Városi 
Könyvtár munkatársai könyvbörzét rendeztek, kedvezményes áron árusították az 
állományból kivont könyveket. 

 

 
 

 
        Sebestyénné Horváth Margit 
 

 
 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 
Rendezvények 2011. 1. félévben: 

 
A TÁMOP projektnek köszönhetően még a tavalyi év őszén indítottuk útjára a 
középiskolásoknak szóló irodalomtörténeti sorozatunkat „A mai magyar irodalom” 
címmel. Ebben a tanévben - 2010/2011. - a Deák Ferenc SZKI diákjai vesznek részt 
rendhagyó irodalomóráinkon: 

 
 2011. február 10-én Gombos Péter, a kaposvári egyetem tanára, 

gyermekirodalom-kutató mutatta be a mai magyar gyermekirodalmat. Nemcsak 
a kortárs gyerekirodalom jeles képviselőiről szólt (Lázár Ervin, Csukás István, 
Békés Pál és mások), hanem olvasmányajánlást is adott (pl. Varró Dániel 
versei). Kihangsúlyozta a tanár felelősségét és lehetőségeit a kötelező 
olvasmányok kiválasztásában, melyek nagymértékben meghatározzák a 
gyerekek olvasási kedvét, és kihatnak a későbbi olvasási szokásaikra is. 
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 2011. március 30-án dr. Fűzfa Balázs, a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központjának elismert oktatója a posztmodern magyar 
irodalom témakörében tartott előadást. A modern technikai eszközöket 
alkalmazó, aktualitásokban is bővelkedő, humort, iróniát sem nélkülöző előadás 
közel hozta a hallgatósághoz a posztmodern irodalmat, könnyebben 
megérthették a másképp gondolkodás, a másképp írás jellemzőit. 

 

 
 

 2011. április 13-án Petőcz András számos hazai és nemzetközi díjjal kitüntetett 
író, költő volt a vendégünk, akivel Gyenes Imre beszélgetett életéről, műveiről, 
irodalomról. Az előadást az író saját műveiből való felolvasása színesítette.  
Ezzel a rendezvénnyel könyvtárunk névadója előtt is tisztelegtünk.  
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 Május 10-én Kardos József, keszthelyi nyugdíjas pedagógus, író, 
irodalomtörténész Zala megye kortárs irodalmát mutatta be a diákoknak. A 
„nagy öregeken” (Péntek Imre, Pék Pál, Bán Zsuzsa, Kiss Dénes stb.) túl szólt 
az ifjabb nemzedékről is részleteket olvasva fel műveikből (Karáth Anita, 
Szálinger Balázs, stb.). 

 
Március 23-án, immár 18. alkalommal került megrendezésre a középiskolások számára 
szervezett „Középiskolai könyv- és könyvtárhasználati vetélkedő” elnevezésű 
verseny. 
A vetélkedő sikerét igazolja, hogy ez alkalommal is 10 csapat nevezett be a 
megmérettetésre, nem egy iskola pedig két csapattal is képviseltette magát. A verseny 
iránti érdeklődés tehát idén is az előző évekhez hasonlóan töretlen. 
A másfél órás tudáspróba az Apáczai ÁMK Gimnáziuma 4. számú csapatának 
győzelmével végződött, holtversenyben a Báthory csapatával, a dobogó második fokán 
pedig ismét az Apáczai ÁMK Gimnáziumának 1. számú csapata zárt. A mezőny 
erősségét mutatta, hogy a negyedik helyen mindössze egy pontos különbséggel zártak a 
Zrínyi Gimnázium diákjai. Minden résztvevő emléklapot kapott, a dobogós helyezettek 
pedig értékes könyvjutalmat, oklevelet vehettek át. 
 

 
 

Könyvtárunkban február és március hónapban három, egyenként 20-20 órás 
Internethasználati tanfolyamot szerveztünk hátrányos helyzetű, álláskereső, alacsony 
iskolai végzettségű felnőttek részére, összesen 24 fő részvételével. Az alapoktól indulva 
– számítógép részeinek, különösen a billentyűzet, az egér használatának elsajátítása – 
eljutnak az Interneten való biztos információkeresésig, megismerkednek a levelezés 
alapjaival, könyvtárunk elektronikus szolgáltatásaival.  
 

Kereki Judit 
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