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RENDEZVÉNYEK A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI 
KÖNYVTÁRBAN 

2014. 2. félév 

A Keresztury Emlékév egyik kiemelkedő programjaként szeptember 4-én a Deák Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, valamint a 
Pannon Írók Társasága és a Keresztury Könyvtári Alapítvány Keresztury Dezső születésének 
110. évfordulója alkalmából Emlékkonferenciát szervezett, melynek Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Város Közgyűlési Díszterme adott helyet. A konferencián számos irodalomtörténész, 
költő valamint dramaturg tartott előadást, a levezető elnök Dr. Gyimesi Endre, a Keresztury 
Emlékbizottság elnöke volt. Ehhez a programhoz kapcsolódott ugyanezen a napon a 
„Hűséggel, felelősséggel. Keresztury Dezső öröksége” c. kiállítás megnyitója, melyet a 
Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Gönczi Galériájában bonyolítottunk le. 

Szeptember 6-án egy újszerű, szokatlan kezdeményezéssel leptük meg olvasóinkat. Olvasó 
Flashmobot hirdettünk meg a könyvtár előtti térre, ahol 11.00 órától az összegyűltek 15 percig 
olvasták a magukkal hozott könyvet. Nagy sikere volt az „akciónak”, az esős idő ellenére 
igazi villámcsődület gyűlt össze, akiket az olvasás után egy csésze teára is meghívtunk. 

Ebben az évben az Országos Könyvtári Napok rendezvényeit október 13 – 20. között 
bonyolítottuk le.  

Október 14-én „Mesélde” címmel író – olvasó találkozót szerveztünk Majoros Nóra írónővel. 

Ugyanezen a napon „Fényszavu emlék”. Válogatás Keresztury Dezső verseiből címmel 
Pusztay János Príma Primissima-díjas egyetemi tanár előadását hallgathattuk meg. A bevezető 
előadást Dr. habil. Fűzfa Balázs egyetemi docens tartotta. 

Október 16-án Zalaiak az I. világháborúban – A Nagy Háború Zalában (front és hátország) 
címmel rendhagyó történelemórát szerveztünk középiskolásoknak. 

Október 16-án, az esti órákban vendégünk volt Mányoki Attila hosszútávúszó. Sok érdeklődő 
hallgatta az emberfeletti küzdelmekről szóló élménybeszámolót. A sportember 
beszélgetőtársa Tompagábor Kornél volt. 

Október 17-én ünnepelte a Cimbora klub négyéves születésnapját. Ez alkalomból 
„Születésnapi mókaságok” címmel Scheinné Büki Magdolna pedagógus tartott foglalkozást 
az ünneplő cimboráknak. 

Október 19-én a Könyves Vasárnap programjaira hívtuk látogatóinkat. 

9.00 órától „Megosztott örömök! – Játsszunk együtt!” címmel családi vetélkedőre, activityre 
hívta az érdeklődőket kollégánk, Penkalo Alex. 

9.30-tól „A páncélszekrény titkai” címmel intézményünk könyvritkaságaiból válogattak 
kollégáink, s ezeket mutatták be a közönségnek. 

Szintén 9.30-tól Santák Lászlóné könyvkötővel készíthették el díszes írószer-tartójukat a bátor 
jelentkezők. 
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A gyermekkönyvtárban eközben a „Kedvenc hősöm” c. Mesefa – pályázat jutalmazása zajlott, 
az ajándék a KAKAÓ zenekar vidám zenés programja volt, melyet igazán örömmel hallgattak 
meg a résztvevők. 

11.00 órától „Meddig vagyok?!” címmel Esztergályos Cecília színművész önálló műsorára 
hívtuk látogatóinkat. Élvezetes előadásnak lehettünk részesei. 

11.00 órától „Készítsük együtt! Az őszi természet kincsei!” címmel a gyermekkönyvtár 
Családi barkácsműhelyében Göde Zsuzsanna vezetésével ügyeskedhettek a jelentkezők . 

Október 17-18-19-én könyvvásárt tartottunk az állományból kivont dokumentumainkból. 

„Amiről a középkori oklevelek mesélnek” címmel tartottunk író – olvasó találkozót november 
18-án, ahol Dr. Bilkei Irén főlevéltáros „Zala Megye Levéltára középkori okleveleinek 
regesztái (1019) 1240 – 1526” c. kötetének bemutatójára került sor. 

A Gyermekkönyvtáros Műhely őszi továbbképzésének is könyvtárunk adott helyet. 2014. 
november 25-én 14.00 órakor kezdődő, „Könyvtári fitnesz és lélekcsemegék mindenkinek” 
című rendezvényen az alábbi előadásokat hallgathattuk meg: 

• A fejlesztő biblioterápia története, kialakulása, külföldi áttekintése. Előadó: 
Horváthné Jóna Mária gyermekkönyvtáros (DFMVK – JAVTK)  

• A biblioterápia hazai képviselői és zalaegerszegi megvalósulása. Előadó: Tóth Renáta 
gyermekkönyvtáros (DFMVK). 

• A fejlesztő biblioterápia /irodalom terápia/ módszerei és alkalmazásának lehetőségei 
könyvtári és iskolai közegben. Előadó: Sóron Ildikó, könyvtáros, biblioterapeuta, 
tanár, a FSZEK munkatársa  

Még ezen a napon 17.00 órakor „Nevetni kell, ennyi az egész !” címmel Sóron Ildikó 
rendhagyó biblioterápiás klubfoglalkozást tartott felnőttek számára. Élvezetes, jókedvű és 
emlékezetes program volt. 

November 27-én mutatták be könyvtárunkban az Utóvédként a Donnál című, mintegy 
nyolcszáz oldalas, két kötetes könyvet, amely a kanizsai  9.honvéd könnyű hadosztály 1942-
43-beli történetét dolgozza fel. A harctéri naplókat, hadijelentéseket, visszaemlékezéseket, 
továbbá mintegy 450 életrajzot tartalmazó művet a két szerző, Molnár András, a MNL ZLM 
igazgatója, és dr. Szabó Péter, a Hadtörténeti Múzeum és Intézet főmunkatársa mutatta be. A 
vetítéssel egybekötött előadáson az egykori honvédek több leszármazottja is részt vett. A 
programot Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója vezette. 

December 16-án került sor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a Keresztury 
Irodalmi Kör közös szervezésében a Kávészünet Együttes megzenésített versekből álló 
karácsonyi műsorára. Reméljük, valamennyi résztvevő számára sikerült az előadás alatt 
idevarázsolni az ünnepek meghitt hangulatát.    

 
   Kocsisné Sipos Rozália 
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