HÍREK
DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG
Rendezvények 2009. első félévében
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei:
A Magyar Kultúra Napja előtt tisztelegve Keresztury Dezső versmondó-gálát
rendeztünk 2009. január 27-én, melyen zalaegerszegi középiskolások vettek részt.
Február 17-én Turbuly Lilla költő-íróval Dr. Gyenes Imre kollégánk beszélgetett.
Két verseskötetét, a Szélrosta és a Titkosírás c. műveket mutatták be.
Március 24-én Béres Katalin muzeológus, történész előadását hallgattuk meg
Zalaegerszegi színjátszás a két világháború között címmel. A vetítéssel egybekötött
előadás a színészek és színházak rendkívül érdekes és eseménydús időszakát mutatta be.
Április 21-én egy kedves és bensőséges ünnepséget rendeztünk. 10 éves
születésnapját ünnepelte a Keresztury Irodalmi Kör. Ez alkalomból a Kör alapítói,
korábbi előadói tolmácsolták gondolataikat, érzéseiket, számoltak be a Körrel
kapcsolatos élményeikről. Mindenki egyetértett abban, hogy ez a kultúrát és
művészeteket kedvelő, értő és felkaroló közösség az egyik fontos szervezője és magja
Zala megye és Zalaegerszeg kulturális életének.
Május 26-án Ézsiás Erzsébet: Az én Toszkánám c. könyvének bemutatójára került
sor. A szerzővel Kemény András, a Papirusz Book Kiadó vezetője beszélgetett, a
kötetből részleteket Pap Éva színművész adott elő a közönségnek.

Június 10-én Haas György: A nemzet reménysége volt. Nagy Ferenc
miniszterelnök élete c. könyv bemutatójára került sor. A szerzővel Kiss Gábor,
könyvtárunk igazgatója beszélgetett.
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Egyéb rendezvények:
Április 24-én egy rendkívüli esemény résztvevői lehettünk. Könyvtárunk és a
Pannon Tükör Szerkesztősége Kabdebó Tamás író, költő, műfordító 75. születésnapja
alkalmából könyv- és CD-bemutatót tartott. Az Írországban élő költőt Péntek Imre, a
Pannon Tükör főszerkesztője köszöntötte, a 75 című novelláskötetről a szerzővel Szemes
Péter, a Pannon Tükör főszerkesztő-helyettese beszélgetett. A költő megzenésített verseit
tartalmazó CD-ből az Énekmondó együttes adott elő néhányat, melyek a hallgatóság
egyöntetű véleménye alapján nagyon jól sikerültek. Közreműködött még a rendezvényen
Pap Lujza és Kricsár Kamill színművész. Kiemelkedően jó hangulatú, maradandó
élményt nyújtó találkozót sikerült szervezni.

Könyvtárunk idén tavasszal is részt vett az Internet Fiesta országos
programsorozatában. Március utolsó hetében a felnőtt olvasószolgálatban ingyenes
internethasználattal, adatbázis-ismertetőkkel vártuk olvasóinkat. A Fiesta ideje alatt
folyamatos programjaink, szolgáltatásaink voltak: kiállítás az olvasóteremben az internet
könyvtárunkban meglévő szakirodalmából; webcímajánlás különböző témákban;
ingyenes internethasználat a nyitvatartási időben; CD-ROM-bemutató;segítségnyújtás az
elektronikus ügyintézésben.
Május 15-én könyvtárunk és a Zalaegerszeg – Marosvásárhely Baráti Társaság
újabb kötetet ajánlott az érdeklődők figyelmébe. Cseh Gábor: Székelyvilág c. könyvének
bemutatóján a szerzővel és Dáné Károllyal, a kiadó vezetőjével Szemes Péter, a Pannon
Tükör főszerkesztő-helyettese beszélgetett.
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Ez évben június 4-én, a Mindszenty téren tartottuk a 80. Ünnepi Könyvhét
megnyitóját. A könyvsátrak gyűrűjében Dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg polgármestere
köszöntötte az érdeklődőket, s ajánlotta mindenki figyelmébe Tari István költő frissen
megjelent kötetét, s más, az Ünnepi Könyvhétre kiadott műveket. A megnyitón
közreműködött az Énekmondó Együttes, a rendezvény moderátora Kiss Gábor,
könyvtárunk igazgatója volt.

Az Ünnepi könyvhét zalaegerszegi megnyitóján Tari István költő dr. Gyimesi Endre
polgármesternek dedikálja új kötetét

Kocsisné Sipos Rozália
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