TUDÓSÍTÁSOK
A KÖNYVEKET ÜNNEPELTÜK ZALAEGERSZEGEN IS

A zalai megyeszékhelyen a 82. Ünnepi Könyvhét és 10. Gyermekkönyvhét
ünnepélyes megnyitójára június 2-án 16 órai kezdettel került sor. A megnyitón Kiss
Gábor, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója mellett Csontos János költő,
publicista mondott beszédet, s ezzel nagyjából egyidőben Nagykanizsán is elkezdődött a
könyv ünnepe.
Bár hivatalosan június 2-án indult a programsorozat, a József Attila Városi
Könyvtár már május 26-tól ennek szellemében szervezte rendezvényeit: elsőként Kóka
Rozália énekes, mesemondó, többszörösen kitüntetett előadóművész látogatott el
könyvtárunkba. A művésznő – noha gyerekek számára is rendez előadásokat – ezúttal
elsősorban az idősebb korosztály figyelmére számíthatott. Az előadóest a bukovinai
székely és moldvai csángó igaz történeteket felvonultató kötete után az „Egy asszon két
vétkecskéje” címet kapta. Saját gyűjtéseinek segítségével bevezette a hallgatóságot
népcsoportjának fájdalmas történetébe, bepillantást engedett családjának hányattatott
sorsába, s egy-egy „valós mese” segítségével szemléltette a székely emberek életének
főbb állomásait. Az est során közös népdaléneklésre, beszélgetésre is volt lehetőségünk.
Az Ünnepi Könyvhét programjain belül kiemelt szerepet kapott néhány kortárs
irodalmár is. Június 1-jén két fiatal elsőkönyves költő és író volt a vendégünk. Karáth
Anita, a Zrínyi Miklós Gimnázium tanára nálunk mutatta be első önálló kötetét, mely a
„Paneljazz” címet viseli. A főállású kismama szinte a szülőszobáról érkezett hozzánk,
hogy elmesélje, milyen élményekből táplálkoznak versei, s hogy a Pannon Tükör
irodalmi folyóirat hasábjain való megjelenések után milyen érzés is saját kötetét
kezében tartani. A költőnővel Péntek Imre, a folyóirat szerkesztője beszélgetett, Karáth
Eszter és zenésztársa pedig egy megzenésített Karáth- verssel készült. Somogyi Zoltán
„Második fejek” című regényének is bemutatkozási lehetőséget biztosítottunk, a fiatal
keszthelyi íróval Kaj Ádám beszélgetett.
Az utolsó, Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódó rendezvényünk a június 7-i íróolvasó találkozó volt, melynek keretében Kukorelly Endre író, költő, kritikus látogatott
el hozzánk „Reggel az egyik istennő” című, újonnan megjelent kötete kapcsán. A
művész az első pillanattól kezdve megragadta a hallgatóság figyelmét közvetlenségével,
őszinteségével, sajátos stílusával. A rendkívül szórakoztató és tanulságos előadás során
megismerhettük viszonyát a költészethez, az oktatáshoz; néhány kiragadott írása
kapcsán újraértelmezhettük a nő-férfi kapcsolatokat. Kukorelly Endre beszélgetőtársa
Kereki Judit, könyvtárunk igazgatóhelyettese volt, akinek kérdéseire kimerítő, olykor
elkalandozó válaszokat kaptunk, e válaszoknak és néhány írásnak köszönhetően pedig
elgondolkodhattunk az írói szerepről, felelősségről, a költészet fokmérőjéről, az
őszinteségről.
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