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A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Rendezvények 2015. 1. félévében
Január 27-én került sor könyvtárunkban a Keresztury Szavalógálára. Az ünnepséget Dr.
Gyimesi Endre, a Keresztury Emlékbizottság elnöke nyitotta meg. A rendezvényen városunk
középiskolásai Keresztury Dezső egy-egy versét adták elő, hegedűn közreműködött Doffkay
Réka, a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola növendéke, zongorán kísért Bécs
Tímea.
Február 7-én Pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember volt könyvtárunk
vendége. „A magánytól az összetartozásig” c. kötetének bemutatóján egy igazi, lenyűgöző
előadás részesei lehettünk, s újra átérezhettük azt, milyen is a zsúfolásig megtelt könyvtár.
2015. február 27-én Gönczi Ferenc: Muraköz és népe c. kötetének reprint kiadását mutatták
be intézményünkben. 120 éve jelent meg az első kiadás, s a Zalai Falvakért Egyesület a
Magyarország - Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
megvalósuló, az Őrállók Öröksége elnevezésű projektje révén a magyar és horvát néprajz
közös kincse kerülhetett ismét a nagyközönség elé. Kiss Gábor igazgató Marx Mária
etnográfussal, valamint a mű tipográfiáját felfrissítő Tóth Norbert képzőművésszel
beszélgetett.
Az Internet Fiesta keretein belül március 19 – 26. között „Kérdezd a könyvtárost!” címmel
különböző témákban lehetett segítséget kérni a munkatársaktól. E témák: Adatvédelmi
beállítások a közösségi oldalakon; E-ügyintézés gyorsan és egyszerűen; Ebsco adatbázisok a
megyei könyvtárban; Windows 7 napjainkban; Google + szolgáltatások használata;
Internethasználati tanfolyam időseknek. Olvasóink éltek a lehetőséggel, számtalan kéréssel,
kérdéssel fordultak a könyvtár tájékoztató könyvtárosaihoz.
Április 15-én a Hévíz folyóirat elmúlt három évének terméséből Szálinger Balázs és Cserna –
Szabó András által összeválogatott, a Magvető Kiadó gondozásában megjelent Hévíz
Irodalmi Antológia bemutatójára került sor. E bemutatóval emlékeztünk meg A magyar
költészet napjáról. A rendezvényen Szálinger Balázs, a kiadvány egyik szerkesztője mesélt az
antológia keletkezésének műhelytitkairól és a Hévíz folyóirat elmúlt három évéről. Őry
Rózsa, aki a folyóirat kiadójának, Hévíz Város Önkormányzatának képviseletében volt jelen,
a jó együttműködést emelte ki a város és az irodalmárok között. Péntek Imre, a Pannon Tükör
folyóirat főszerkesztője is fontosnak tartotta elmondani, hogy a megyében megjelenő két lap
között jó a viszony, és ez a mai megosztott irodalmi életben példa értékű és őrzendő. A
közönség örömére felolvasások is elhangoztak: Nagy Betti és Péntek Imre költők olvasták fel
egy-egy versüket, Szálinger Balázs pedig Gelencsér Milán versét és Ambrus Lajos
gasztronovelláját osztotta meg velünk.
Április 28-án került sor a 20 éves Pannon Tükör folyóirat 2015. 1. számának bemutatójára Az
esten megjelent érdeklődők, és a sajtó képviselői előtt Péntek Imre főszerkesztő mondott
köszöntőt, melyben a folyóirat előtt álló feladatokról, és a következő számok tartalmáról
beszélt. Őt Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója követte, aki a tavaly novemberi
"Művészet és politika..." című konferenciáról szóló, a lapban megjelent írásait, valamint a
többi, muzeológiai témájú tanulmányt ismertette. Majd Szemes Péter, a Pannon Tükör
főszerkesztő-helyettese következett, aki a szépirodalmi rovatban megjelent művekről, és azok
szerzőiről beszélt. Végül Bence Lajos, a folyóirat főmunkatársa a Muravidék irodalmi
életének aktuális kérdéseiről, és a lendvai kulturális eseményekről, könyvbemutatókról
tájékoztatta a megjelent érdeklődőket.
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2015. május 12-én került sor könyvtárunkban „A zalaegerszegi végrendeletek 1701-1806” c.
kötet bemutatójára. A rendezvényt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármestere nyitotta meg, és Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
igazgatója beszélgetett a szerkesztővel, Csomor Erzsébettel. Megtudhattuk: a két kötet 384
dokumentumot tartalmaz, melyek időrendben, azon belül pedig betűrendben követik
egymást. s nem is gondoljuk, hogy városunk mennyi műemléke köszönheti létét
végrendeletbéli adományozásnak: például az egykori ispita ház létrejöttét (ma az Erste bank
épülete) Pintér Máté végrendelete alapozta meg. Végrendeletbeli adományozás segítette a
Szent Flórián szobor megalkotását, a Szent Anna kápolna megépítését is.
Május 19-én irodalmi szempontból igazi ínyencségen vehettek részt látogatóink. „Pattanni,
hullni” címmel Dr. Payer Imre irodalomtörténész, József Attila-díjas költő estjére került sor,
akivel Péntek Imre József Attila-díjas költő és kollégánk, Tóth Imre költő beszélgetett.
Május 27-én vendégünk volt Szeifert Natália író, költő, képzőművész, akivel munkatársunk,
dr. Gyenes Imre beszélgetett. Az alkotónak Láz címmel jelent meg kisregénye 2013-ban. A
mű önéletrajzi jellegű, ebből hallhattunk egy részletet, majd az Élet és Irodalom pályázatára
írt különdíjas pályamunkáját olvasta fel. Versei is színvonalas irodalmi folyóiratokban
jelentek meg. Szó esett még irodalom és képzőművészet kapcsolatáról, fotózásról, színekről,
iparművészetről, valamint az írás műhelytitkairól. A találkozó végén jó hangulatú beszélgetés
alakult ki vendégünk és a közönség között.
2015. június 4-én került sor könyvtárunkban a 86. Ünnepi könyvhét és 14.
Gyermekkönyvnapok rendezvény sorozatának megnyitójára. A programsorozatot Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg, majd a találkozó
vendégünk, Zsille Gábor, József Attila-díjas költő oldott hangulatú előadásával folytatódott. A
rendezvényen bemutatták Péntek Imre József Attila-díjas költő Emlékpróba c. verseskötetét,
mely Zsille Gábor gondozásában jelent meg az idei könyvhét zalai újdonságaként. A kötetből
Pénzes Csaba olvasott fel szemelvényeket.
Június 8-án „Minőségfejlesztés a könyvtárakban” címmel sajtótájékoztatóval egybekötött
szakmai napot tartottunk könyvtárunkban. A programot Kiss Gábor, az intézmény igazgatója
nyitotta meg, beszámolt a könyvtár 2014. évi tevékenységéről, felhívta a figyelmet az
intézmény legjelentősebb olvasásnépszerűsítő és közösségfejlesztő rendezvényeire. Ezt
követően Nitsch Erzsébet igazgatóhelyettes a tagkönyvtár programjait foglalta össze.
Sebestyénné Horváth Margit, a megyei könyvtárellátási csoport vezetője előadásában a
megyei könyvtári hálózat 2014. évi eredményeit, és a tendenciákat mutatta be, diagramok
segítségével kiemelte a könyvtári szolgáltatásokban bekövetkezett változásokat.
Mit tegyen egy könyvtár, hogy kiválóan működjön és ezt bizonyítani is tudja? címmel a
Nyugat-Magyarországi Egyetem SEK Könyvtár és Levéltár két munkatársa, Barki Katalin
igazgató és Simonné Hittaller Rita tartott előadást, majd Nitsch Erzsébet a szervezeti kultúra
fontosságáról beszélt.
Június 8-án - folytatva az Ünnepi Könyvhét rendezvénysorozatát - könyvtárunkban
mutatkozott be Bubits Tünde elsőkötetes szerző. Hollókék című könyvét Péntek Imre, a
kötetet kiadó Vitrin Kortárs Képző- és Iparművészek Társasága elnöke, a kötet szerkesztője
ajánlotta a megjelent közönség figyelmébe. A két nyelven is olvasható fantasy regény
érdekessége, hogy az illusztráció Németh Miklós grafikusművész munkája, amely szerves
egységet alkot a könyv gondolatvilágával. A grafikusművészen kívül az est vendége volt
Lukács Zoltán, a kötet formába öntője, valamint Farkasné Kovács Éva, aki részleteket
olvasott fel a regényből.
Június 9-én a Pannon Tükör folyóirat 2015. évi 2. számának bemutatójára került sor. Az esten
megjelent érdeklődőket és a sajtó képviselőit Kiss Gábor igazgató köszöntötte. Péntek Imre
főszerkesztő kiemelte, a folyóirat jelen lapszámának jelentősebb részét Zrínyi Miklósnak
szentelték, vele kapcsolatos verseket, drámát és egyéb írásokat jelentettek meg, így a Pannon
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Tükör 2. száma ezen kiemelkedő egyéniség emlékszáma. Göncz László történész a Zrínyikultuszról beszélt, arról osztotta meg gondolatait, hogy mennyire más kép él Zrínyiről a
magyarok és horvátok gondolkodásában. Érdekes beszélgetés alakult ki a témáról: egyik
oldalon Zrínyi Miklósról, mint költőről és hadvezérről, másik oldalon Zrínyi Miklós horvát
bán személyiségéről. A diskurzus után Szemes Péter, főszerkesztő–helyettes a további
rovatok tartalmát ismertette a résztvevőkkel.
Kocsisné Sipos Rozália
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