I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó intézmény neve: Települési Értéktár Bizottsága
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Máté Imréné, a bizottság elnöke
Levelezési cím: 7081 Simontornya, Vár tér 10.
Telefonszám:74/486-354
E-mail cím: simontornyai.var@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.
2.
3.
4.
5.

A nemzeti érték megnevezése: Könyv István János munkái
A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: kulturális örökség
A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 7081 Simontornya, Petőfi utca 12.
Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: települési
A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Könyv István János grafikus 1955-ben Nagykanizsán született. Érettségi után
Budapesten a Kirakatrendező és Dekoratőr iskolában tanult. 1974-től dolgozik, mint
képgrafikus, tervező - reklámgrafikus - dekoratőr, designer.
Könyv István János alapító tagja a Szabad Képző- és Iparművészek Országos
Szövetségének, a Tolna Megyei Képző- és Iparművészek Egyesületének, a Kanizsa
Képző- és Iparművészek Stúdiónak, s tagja a Tolna Megyei Népművészeti
Egyesületnek, valamint a Dekor Szövetségnek.
1976-ban grafikai tervezője volt a pákozdi 1848-as emlékmű köré tervezett Honvédelmi
Parknak. A kiállításon a kézifegyverektől a nehézfegyvereken át a vadászrepülőig a
Magyar Néphadsereg akkori legmodernebb "arzenálját" felvonultató bemutató volt.
1977 óta rendszeresen kiállít. Közel száz önálló és számos csoportos kiállításon
szerepeltek grafikái az ország jelentősebb városaiban és külföldön is.
Munkái megtalálhatók a Parlamentben, közintézményekben és magángyűjtőknél.
Reklámgrafikai munkái is széles körben ismertek. Művészetét meghatározza erős
magyarságtudata, neveltetése és a szülőföld szeretete.
1995-ben ünnepelte a húszéves grafikusi pálya jubileumát, retrospektív tárlat keretében
a Simontornyai Vármúzeumban. 2004-2005-ben ötven éves jubileuma alkalmából
országos kiállítási turnét szervezett, családjával közös kiállításokon mutatkozott be.
2015-ben, 60. születésnapja alkalmából a Vármúzeumban tartott önálló kiállítást.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Könyv István János grafikus alkotói munkássága mellett Simontornya kulturális
életének szervezésében fontos szerepet betöltő közéleti személyiség.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://simontornyaivar.hu/kiallitas/osszegzes-60/
http://konyvistvanjanos.5mp.eu/web.php?a=konyvistvanjanos&o=Z247OkQkqs
http://konyvistvanjanos.5mp.eu/web.php?a=konyvistvanjanos&o=R_ER738ZvB
http://konyvistvanjanos.5mp.eu/web.php?a=konyvistvanjanos&o=_Pz_1YC6oL

Tóthné Unghy Ílona: Simontornya képes krónikája (2015)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://konyvistvanjanos.5mp.eu/web.php?a=konyvistvanjanos

III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját
készítésű fényképek és filmek
felhasználására
vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
Válogatás Könyv István
János grafikus munkáiból
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