HÍREK
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei:
- 2012. október 16-án került sor Ruszt József életműkiadása újabb két kötetének
„Debrecen – Universitas Együttes 1962-1972” és a „Kecskemét – Gábor Miklós –
Nádasdy Kálmán 1972 – 1981” bemutatójára. A köteteket a szerkesztők, Nánay István
és Tucsni András ismertették. Velük beszélgetett Péntek Imre József Attila-díjas költő, a
Pannon Tükör főszerkesztője és Szemes Péter kritikus. Az előadáson közreműködött
Farkas Ignác Jászai-díjas színművész, Kricsár Kamill, Nagy Péter és Pap Lujza
színművészek.

- November 20-án újabb könyvbemutatóval leptük meg a közönséget. Szakács
László: A zalaegerszegi erdők és az erdőgazdálkodás története a kezdetektől 2010-ig c.
kötet bemutatóján Kiss Gábor, a Millecentenáriumi Közalapítvány kuratóriumának
elnöke beszélgetett a szerzővel. Különleges élmény volt ilyen szép számú erdészt és e
területen dolgozó szakembert látni a könyvtár falai között.
- December 4-én zenés estre invitáltuk olvasóinkat. Az Énekmondó együttes
„Káprázat” című előadásában Markó Béla megzenésített szonettjeiből adott elő egy
csokornyit, melyet hallgatva ismét maradandó élménnyel lettünk gazdagabbak.
Egyéb rendezvények:
- 2012. szeptember 27-én Pamiec II. - Emlékezés II. : Lengyel menekültek
Magyarországon 1939-1946 című könyv bemutatójára. Vendégeink voltak a szerzők,
Krystyna Lubczyk és Grzegorz Lubczyk, a Lengyel Köztársaság korábbi magyarországi
rendkívüli követe. A rendezvényen közreműködött Varga Endre történész és Kiss
Gábor, intézményünk igazgatója.
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- Ebben az évben is megszerveztük könyvtárunkban az Országos Könyvtári
Napok programsorozatát. Október 1-jén Krokker Krisztina ikonfestő volt a vendégünk,
aki amellett, hogy betekintést nyújtott az ikonfestés rejtelmeibe, még egy kis kiállítással
is megörvendeztetett bennünket.
- Október 2-án egy kedvelt és népszerű írónő, Fábián Janka találkozott
olvasóinkkal. „Családi históriák a XX. században - Emma történetek” címet kapta a
találkozó, melyen kolléganőnk Sebestyénné Horváth Margit beszélgetett vendégünkkel.

- Október 4-én „Biztonságunk érdekében” címmel Major Zsolt prevenciós
szakértő adott megfontolandó tanácsokat az idősebb korosztálynak arról, hogyan
tudjuk védeni, biztonságban tudni értékeinket, lakásunkat, önmagunkat. Figyelemre
méltó előadás volt, a hallgatók nagyon sokat kérdeztek az előadótól.
- Október 7-én tartottuk a Könyves Vasárnapot, ezen a napon a hagyományokhoz
híven folyamatos programokkal álltunk látogatóink rendelkezésére. Kedvezményes
beiratkozással, ingyenes internet-használattal vártuk olvasóinkat intézményünkbe.
Látogatóink megismerkedhettek a könyvkötés fortélyaival, technikájával, részt
vehettek könyvkötő kollégáink vezetésével egy saját díszes írószertartó elkészítésében.
Ifj. Horváth Károly és bandája is vendégünk volt a délelőtt folyamán. Zenei
előadásuknak, amely igazán hangulatos volt, a „Jó ebédhez szól a nóta – zalai módra”
címet adták.
- Október 15-én kiemelkedő találkozó helyszíne volt az intézmény, hiszen ekkor
ünnepeltük a Deák Ferenc Megyei Könyvtár 60. születésnapját. Köszöntőt mondott Dr.
Rumi Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal igazgatója, Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere, Vastagh József, könyvtárunk első
igazgatója és a volt kollégák nevében Bogár Imre, a megyei könyvtár egykori
munkatársa, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város korábbi polgármestere.
„Emlékek szárnyán – a könyvtár hat évtizede” címmel Kiss Gábor, könyvtárunk
igazgatója mutatta be az erre az alkalomra kiadott „ A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és
a megyei könyvtári ellátás története 1950-2010-ig ” c. könyvet.
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Az ünnepség utáni fogadáson Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
elnöke mondott köszöntőt. A visszajelzések alapján bátran állítható, hogy igazán
meghitt és méltó ünnepséget sikerült szerveznünk.

A megyei könyvtár munkatársai az épület előtt

- November 29-én szerveztük meg az idei Zal@Net programsorozat részeként egy
informatikus szakember és az informatika tagozatos diákok találkozóját. Döbrentei
Norbert, a Zalaszám munkatársa tartott előadást és adott válaszokat a Csány László
Szakközépiskola végzős fiataljainak kérdéseire.
- December 6-án Lendvai Béla: Adriakék, tengerzöld című kötetének
sajtótájékoztatójára került sor. A szerző, aki az MTI Zala megyei tudósítója, valamint
Skenderovic Marin, a Horvát Idegenforgalmi Közösség Magyarországi Képviseletének
vezetője közreműködésével zajlott a tájékoztató. A kötetet Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város alpolgármestere mutatta be.
Kocsisné Sipos Rozália

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA
A 2012/2013-as tanév kezdetén is sok új és hagyományos programra hívtuk
látogatóinkat honlapunkon és személyesen is; szebbnél szebb könyvekkel vártuk az
olvasókat a szeptemberi iskolakezdéskor.
Az óvodásoknak könyvtárbemutatókat tartottunk az őszi hónapokban, a
kisiskolások rendszeres könyvtári foglalkozásokon vettek részt: októberben (A mesék
hónapja) Papírszínház-bemutatóra érkeztek; novemberben (Könyvtári felfedezők
hónapja) az információszerzés hagyományos és elektronikus eszközeivel
ismerkedhettek; decemberben (Ügyes kezek hónapja) kézműves ajándékkészítéssel
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