
Szakmai beszámoló 

NKA 107108/115 

Szépirodalmi rendezvények a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban 

 

A program célja 

A Tolna Megyei Illyés Gyula Megyei Könyvtár hagyományosan kiemelt feladatának tekinti az 

olvasáskultúra népszerűsítését és fejlesztését mint az olvasóvá nevelés fontos eszközét. Ennek 

érdekében van szükség szépirodalmi rendezvényekre a szekszárdi könyvtárban. 

Megvalósítás ideje: 2016. május 25. – 2017. március 31. 

Megvalósítás helye: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Szekszárd 

 

2016. május 26.  

Dr. Bombitz Attila irodalomtörténész, kritikus, műfordító, egyetemi tanár, Baka István költő 

életműsorozatának szerkesztője tartott nagysikerű előadást, az általa szerkesztett és a Kalligram 

Kiadó által megjelentetett, Baka István „Összegyűjtött versek” című kötetéről.   

 

2016. június 01.  

Kukorelly Endre József Attila-díjas költő délelőtt a Gyermekkönyvtárba látogatott, ahol 

általános iskolásoknak mutatta be „Samunadrág” című gyermekverskötetét, s beszélgetett velük 

versről és olvasásról. Délután Dicső Zsolt beszélgetett a költővel „mind, átjavított, újabb, 

régiek” című összegyűjtött verseit tartalmazó kötetéről, mely átöleli a költő teljes eddigi 

munkásságát, az első versektől, a legújabbakig.       

 

 

2016. június 09. 

Erdélyi Z. János költő, műfordító legújabb, Thomas Bernhard „Békétlenség haszonbérbe”, 

című fordításkötetét mutatta be. Beszélgetőtársa volt Németh Judit előadóművész, és Szondi 

György a budapesti NAPKÚT kiadó ügyvezetője.  



 

2016. június 10.                                                                                                                                                             

 A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár kiadásában megjelent Lázár Ervin: „A valóság íze” 

című kötet bemutatóján vendégek voltak: Németh Judit korrektor, Gacsályi József szerkesztő, 

dr. Urbán László az anyag összegyűjtője és Liebhauser János könyvtárigazgató, a kötet felelős 

kiadója. A gyönyörű kivitelű könyvben Lázár Ervin kötetben eddig meg nem jelent írásai 

szerepelnek.  

 

2016. június 10. 

Író–olvasó találkozó zajlott Réti Lászlóval, tizenkét nagysikerű könyv írójával, aki néhány 

szóban beavatta a jelenlévőket, mi is vár majd rájuk legújabb kötetének oldalain, amely 

megjelenésekor a Falak mögött címet kapta, illetve bevezette hallgatóit a krimi-irodalom 

rejtelmeibe, az alkotás folyamatába.  

 

  



2016. június 11.  

Agócs Gergely mesemondó, népzenész, a hatalmas érdeklődés mellett zajlott „Fölszállott a 

páva” népzenei és néptánc-tehetségkutató verseny zsűrijének tagja, tartott előadást a 

gyermekkönyvtárban, melyben a magyar népdal- és népmesekincs legjavát osztotta meg 

gyerekekkel, ifjakkal, idősebbekkel egyaránt. 

 

2016. szeptember 20.  

Krasznahorkai Lászlóval Ágoston Zoltán beszélgetett legútobbi, Báró Wenckheim hazatér 

című könyvéről. Amikor Krasznahorkai László új művel jelentkezik, egyetlen sor elolvasása 

nélkül is sejthető, hogy valószínűleg az év egyik legjobb könyvéhez lesz szerencsénk. A Báró 

Wenckheim hazatér ugyanis Krasznahorkai eddigi pályájának, gondolatiságának, műveinek 

nagy terjedelmű, gigászi összefoglalója és enciklopédikus összegzése. Remek, jó hangulatú, 

mély beszélgetés zajlott teltház előtt.    

2016. november 21. 

Szilasi László íróval, egyetemi tanárral, „Amíg másokkal voltunk” című, a Magvető kiadó 

gondozásában megjelent kötetéről beszélgetett Dicső Zsolt. A kötet a Szegeden gimnáziumi 

tanársegédként dolgozó Babits Mihály, az Erdélyben bujdosó Jókai Mór és a Bécsből a magyar 

vidék pusztaságába hazatérő Bessenyei György magányát tárja fel egy-egy összefüggő 

kisregényben. 

 



2017. január 25.       

Szakolczay Lajos legújabb könyvéről, a Korunk farsangjáról beszélgetett a szerzővel Gacsályi 

József és Kis Pál István. Szakolczay Lajos, a méltán nagy népszerűségnek örvendő 

irodalomtörténész, irodalom- és művészetkritikus az elmúlt öt év tanulmányaiból, kritikáiból, 

esszéiből válogatott új kötete számára írásokat. A kötet bemutatóját nagy érdeklődés övezte 

 

2017. február 22.                                                                                                                                                 

Bán János magyar fantasy- és sci-fi-író, újságíró. 2008-tól történelmi témájú könyveket is ír 

Bán Mór művésznéven. Legnépszerűbb regénysorozatát, a Hunyadi-ciklust mutatta be 

könyvtárunkban nagy érdeklődés mellett. 

 

2017. március 1. 

Endrei Judit, az ismert televíziós személyiség „Korhatártalanul-50 után is aktívan” című 

könyvét mutatta be. A könyv elismert szakemberek közreműködésével készült, azért, hogy 

segítsen időseknek és fiatalabbaknak egyaránt. Erre a rendezvényünkre voltak legtöbben 

kíváncsiak. 

 



2017. március 10  

Varga-Körtvélyes Zsuzsanna az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem-angol szakot 

végzett. Jelenleg egy fővárosi középiskolában tanít. Író-olvasó találkozóján, ahol eddig 

megjelent könyveit mutatta be, elárulta, Szabó Magda művein nőtt fel, melyet visszatükröz saját 

stílusa is. Könyvei pergő, jól forgó cselekményű, gyorsan olvasható, valamint rabul ejtő 

történetek, hangzottak el az olvasói vélemények, a nagysikerű rendezvényen. 

 

Eredmény 

Magas színvonalú, tartalmas előadásokat hallgathattak, láthattak a könyvtárba látogatók. 

Szakmailag sikeres rendezvényeket hoztunk létre, melyek változatosságukkal vonzották az 

érdeklődőket.  A visszajelzések és a látogatók száma, mely Szekszárd lakosságához viszonyítva 

jelentős, mutatja a rendezvénysorozat eredményes voltát és azt, hogy folytatni kell, mert mindig 

is szükség volt, van és lesz a szépirodalomra, s annak bemutatására. Az embereknek szükségük 

van jól szervezett és kivitelezett rendezvényekre, melyek jól példázzák a könyvtárak kiemelt 

fontosságát a kultúra közvetítésében. Az Önök támogatásának is köszönhetően tartott 

rendezvények beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. 

Rendezvényeink sikerességét a részt vevők nagy létszáma is igazolja: 

14 év alatti: 218 fő 

14-18 év közötti: 36 fő 

18 év feletti: 495 fő 

Linkek: 

http://www.igyuk.hu/index.php/konyvtarunkrol/palyazatok 

http://www.igyuk.hu/images/palyazatok/NKA107108_115.pdf 

http://www.igyuk.hu/index.php/konyvtarunkrol/galeria/category/189-nka-107108-115 

 

Szekszárd, 2017. május 22. 

 

  

 Liebhauser János 

      igazgató 
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