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DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR, ZALAEGERSZEG 
 

 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztury Irodalmi Kör közös rendezvényei: 
 
 A Lengyel Szeptember c. programsorozat zalaegerszegi rendezvényeként szeptember 24-
én megemlékeztünk a II. világháború kitörésének 70. évfordulójáról, és a lengyel menekültek 
magyarországi befogadásáról. A korabeli zalai újságokból, valamint az ezzel a témával 
foglalkozó szakkönyvekből fénymásolt anyagok, a Zala Megyei Levéltártól kapott hivatalos 
levelek képezték a törzsanyagát annak a kiállításnak, amit a „Lengyel menekültek Zalában” 
címmel erre az alkalomra készítettünk. A rendezvény vendége Kovács István történész volt, 
aki a „Magyar – lengyel kapcsolatok a XX. század sorsfordító éveiben” címmel előadást 
tartott. Bensőséges hangulatú, emlékezetes programot sikerült szervezni. 
 

 
Joanna Stempinska lengyel nagykövet meggyújtja a zalabéri táborba internált 

lengyelek által 1942-ben ajándékozott tartóban a gyertyát. 
 

 December 1-jén a Parnasszus című irodalmi folyóirat mutatkozott be intézményünkben. 
Vendégeink voltak: Turczi István, a lap főszerkesztője, Turbuly Lilla és Tóth Imre költő. A 
vendégekkel történő beszélgetést Péntek Imre, a Pannon Tükör főszerkesztője vezette. 
 December 15-én tartottuk a Keresztury Irodalmi Kör – immár hagyományosnak számító- 
Karácsonyi meglepetés c. programját, melyet a Csatári Pávakör és Czegő Teréz színművésznő 
műsora tett még emlékezetesebbé. 
 
Egyéb rendezvények: 
 
 Szeptember 10-én információs napot szerveztünk a NET-re KÉSZ országos roadshow 
regionális állomásaként. E programsorozat az internet előnyeire és hátrányaira, használatának 
lehetőségeire irányította rá a figyelmet. 
László Marianna, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Zala Megyei Szervezetének 
vezetője „Legyünk tudatos vásárlók az interneten is” címmel tartott előadást a középiskolás 
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korosztálynak, valamint a nyugdíjasoknak. „NET-es csapdák” címmel  Major Zsolt szakértő 
prevenciós előadását hallgatták meg az érdeklődők, a találkozón az internet veszélyeit illetve 
káros hatásait szemléltette az előadó. 
 

 
A diákok László Marianna előadását hallgatják 

 
 A nap folyamán az igényekhez igazodva honlap-bemutatókat és adatbázis-ismertetőket 
tartottunk. 
 Szeptember 21-én a MENET című országos programsorozat helyszíneként 
előadássorozatot szerveztünk a zala megyei kistérségek könyvtárosainak, közösségi 
helyszíneken dolgozó szakembereinek, civil szervezetek képviselőinek azokról a témákról, 
tevékenységekről, melyeket az internet segítségével egyszerűbben és gyorsabban lehet 
intézni. Az előadásokat a megye könyvtáraiban internet-használati tanfolyamokat vezető 
könyvtárosok tartották gyakorlati bemutatóval. 
Programjaink voltak: 

-„Intézzen mindent otthonról” Ügyfélkapu, on-line időpontfoglalás… Előadó: Kereki 
Judit (József Attila Városi Könyvtár, Zalaegerszeg ) 
-„Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét…!” Az egészséggel kapcsolatos információk az 
interneten. Előadó: Verebélyi Judit (Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely) 
-„Ki tekinthető álláskeresőnek, és mi illeti meg. Nézzen utána!” Előadó: Kovácsné 
Pacsai Edit (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg) 
- Olcsóbban, jobbat, éjjel-nappal!” Vásárlás az interneten. Előadó: Kocsisné Sipos 
Rozália (Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg) 
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A MENET program keretében tartott továbbképzés résztvevői 

 
 2009 októberében is megszerveztük az „Összefogás a könyvtárakért” 
programsorozatot. A középpontba a nyugdíjas korosztállyal kapcsolatos előadások, bemutatók 
kerültek, de a fiatalok és az aktív korosztály is megtalálhatta a számára érdekesnek ígérkező 
találkozókat, vetélkedőket, bemutatókat. Az Országos Nagyi Könyvtári Napok programjai: 
 Október 5. „Ügyes kezű nyugdíjasok” címmel kézműves-munkákból kiállítást állítottunk 
össze, melynek megnyitója e napra esett. A megnyitót a Csatári Pávakör műsora tette még 
emlékezetesebbé. 
 Október 6-án a „Csány László reformkori iratai” című könyv – Zalai Gyűjtemény - 
bemutatóját tartottuk meg. 
 Október 7. „Egészségnap a könyvtárban”.  Két előadást szerveztünk e napra. „Az 
időskori mentálhigiéné és gondozása” címmel dr. Harkány Éva pszichiáter beszélt az 50 év 
felettieket leginkább érintő problémákról. Az „Időskori betegségek és gyógyításuk” című 
előadáson dr. Vecsey Zsuzsa szakorvos adott a gyakorlatban is használható tanácsokat az 
érdeklődőknek. A nap folyamán egészségügyi szűréseket és tanácsadást is igénybe lehetett 
venni. 
 Október 8. Az Ifjúsági Vöröskereszt Napja. Kiállítást és bemutatót tartottunk 
középiskolások számára a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének segítségével. 
 Október 9. Könyvtári információk a gyakorlatban címmel vetélkedőt állítottunk össze, 
melyen játékos formában gyakorolhatta a középiskolás korosztály az interneten való 
tájékozódást és információkeresést. Nagyon élvezték a gyerekek a feladatokat, szeretnénk az 
ilyen jellegű vetélkedőknek hagyományt teremteni. 
 Október 11-én, a Könyves Vasárnapon ismét különlegességekkel vártuk látogatóinkat. 
Reggel Vörös Ádám és Sebestyén Patrik trombita-duó előadását élvezhettük. Ezt követően  
„Az orvos a konyhában lakik” címmel egy ételbemutatóval egybekötött ismertetőt hallgatott 
meg a  közönség az egészséges étkezésről  Szökrönyösné Magyar Katalin előadásában. 
Közönségtalálkozóval folytatódott a program, melyen „Egy csepp derű” címmel V. Kulcsár 
Ildikó osztotta meg velünk gondolatait, tapasztalatait, élményeit. A programot még teljesebbé 
tette Czegő Teréz színművésznő, aki részleteket olvasott fel az előadó műveiből. 
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A nap folyamán játszósarok várta a gyermekeket, s az érdeklődők megismerkedtek az 
aranyozás fortélyaival, technikájával a könyvtár mini restaurátorműhelyében. Cserhalmi 
Henriette restaurátor, könyvkötő kolléganőnk jól használható gyakorlati tanácsokkal segítette 
a szép számú érdeklődőt. 
 November 17-én a  Kis János szerkesztésében megjelent „Téli Olimpiák” és az 
„Olimpiák hősei” című könyvek bemutatójára került sor. Két kiváló sportember, Horváth 
Csaba olimpiai bajnok kenus, valamint Gyenesei Leila világbajnok,olimpikon, öttusázó tartott 
élménybeszámolót. 
 December 17-én irodalmi tanácskozást tartottunk intézményünkben. „Irodalmi Élet a 
peremvidéken” címmel a 30 éves Összhang antológia apropóján emlékezett, s tolmácsolta 
gondolatait, véleményét Bence Lajos, Péntek Imre és Pete György. A tanácskozást Kiss 
Gábor, a könyvtár igazgatója vezette. 
 
        Kocsisné Sipos Rozália 

 

A DEÁK FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA 
 

 Új címmel és  megújuló formában indítottuk megyei „Barangolás…”játékunkat. 
Az Irodalmi kalandozások cím jelzi, hogy könnyedebb, játékosabb, inkább az 
olvasmányélményt továbbgondoló - mint az olvasottságot számon kérő -, kreatív alkotó 
munkát igénylő feladatokat oldhatnak meg a résztvevők. Megyei játékunk célja az 
olvasás szeretetének elmélyítése és a rendszeres könyvtárhasználatra ösztönzés mellett 
az interneten található irodalmi érdekességek megismertetése. Az Irodalmi 
kalandozások játékkal a továbbiakban is az értékes szépirodalom olvasását ajánljuk a 
gyerekeknek. Rejtvényfüzeteket állítunk össze a könyvek feldolgozásához, a feladatok 
megoldásakor a könyvtári környezet, a könyvekben való búvárkodás, a könyvtár 
tájékoztató apparátusa, valamint az internet használata is jelentős szerepet kap. A 
játékot háromfordulósra terveztük ebben a tanévben is – 2009 októberétől 2010 
márciusáig három értékes szépirodalmi regényt ajánlunk elolvasásra, és az elolvasott 
könyvekhez kapcsolódóan rejtvényfüzeteket küldünk a játékosoknak. A megyei 
levelezős játékra Zala megyéből 4-5-6. osztályosok 5 fős csapatait vártuk. A játékot 
záró rendezvényre a legeredményesebben szereplő csapatokat hívjuk meg 2010 
májusában, akik 5 perces bemutatkozó jelenettel készülnek erre az alkalomra. Ezekből 
az előadásokból kitűnik, hogy mennyire hatottak a gyerekek személyiségére az olvasott 
művek. Ekkor kerül sor az ünnepélyes eredményhirdetésre és a jutalomkönyvek, apró 
ajándékok, oklevelek átadására. 

A játék nevezési feladata: számítógépes rajzoló programmal készített 
bemutatkozás. 

A játék menete: 
       Nevezés: rajzos bemutatkozás (2009. október) 

1. forduló: Nógrádi Gábor: A bátyám zseni (2009. október-november) 
2. forduló: Nemere István: A várúr fia (2009. december-2010. január) 
3. forduló: Böszörményi Gyula: Az elveszett történet (2010. február-március) 
4. Eredményhirdetés, jutalmazás (2010. május) 
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