
még nem jártak oda. Nem szabad elfeledkeznj
arról sem, hogy a szolgáltatást teljesítõ könyvtá-
rosok szakmaj tapasztalata nõ, és sok sjkerél-
ményben lehet részük. Ha a könyvtárak meg
tudják gyõznj a távoktató jntézményeket arról,
hogy azok jgénybe vegyék információkeresési
szolgáltatásaikat, terejket használjálM<iállítások-
ra, illetve a kurzusok jsmertetésére, szintén be-
vételhez juthatnak.

3. Fejlesztõ -Ha a fejlesztõ lehetõvé teszj
tananyagainak könyvtári elhelyezését, nõ az is-
mertsége. Ezt szolgálják a kjálIítások és a hjrde-
tési lehetõségek is. A könyvtárak központi fek-
vésük miatt kitûnõ konzultácjós helyek lehetnek.
Képzett könyvtáros okkal megoldható a tanulás-
támogatás kérdése. A tananyagfejlesztéskor ki-
tûnõ szolgálatot tesz a könyvtárak információ-
keresési eszköztára és gyakorlata.

A fentiek alapján elmondható, hogy körülte-
kintõ elõkészítés seI nagyobb beruházás nélkül, a
könyvtárosok képzésével és továbbképzésévei
leküzdhetõ az újtól való idegenkedés, megold-
ható a várható kihívásokra való felkészülés, és a
könyvtárak megfelelõ kommunikációval bebizo-
nyíthatják a képzõ intézményeknek, hogy szol-
gáltatásajkkal segítik és kjegészítjk az általuk

nyújtott képzéseket.

MOKKA, VOCAL stb.), s fõként a dokumentum-
leírás területén -méltán állíthatjuk -a legkivá-
lóbb gyakorlati szakemberek egyike volt az or-

szágban.
Munkájáért megkapta a Szocialista Kultúrá-

ért kitüntetést, és 1997-ben az MKE emlékérmét
is. A Szegedi Egyetem Könyvtárának csaknem
negyven éven át volt munkatársa, több évtize-
den keresztül pedig osztályvezetõje. Nemcsak
vezetõ pozíciójának, hanem szorgalmának és
munkabírásának köszönhetõen is könyvtárunk
egyik meghatározó személyiségévé vált.

Mi, akik közvetlen munkatársai voltunk, tud-
tuk," hogy akár szakmai ügyekben, akár szemé-
lyes problémákkal mindig bizalommal fordulha-
tunk hozzá, s úgy ismertük, mint aki nemcsak
másoktól követeli meg a precíz munkát, hanem õ
maga vállalja a legtöbbet. Nagyon sokat dolgo-
zott, s mielõtt bekerült a kórházba, még az utol-
só pillanatig tevékeny volt. Mikor megtudtuk,
hogy betegsége tovább súlyosbodott, már csak a
csodában és az átlagon felüli akaraterejében bíz-
tunk. Sajnos a betegség bizonyult erõsebbnek.

Mindannyiunknak nagyon fog hiányozni a
munkája, szakmai tudása, nevetése, mozdulatai,
az egész személyisége.

Emlékét fájó szívvel õrizzük!
A Szegedi Egyetem Könyvtárának munkatár-

sai nevében is:
Frank Róza

(frankinf@axelero.hu)

Berzsenyi Dániel Fõiskola, Könyvtár- és

Információtudolnányi Tanszék

Aszalós Károly

EmléksoJAok
Mader Márta tiszteletére

Már hosszú napok sora telt el, de még most is
szinte felfoghatatlannak tûnik: dr. Mader Béláné
dr. Kiss Márta május 26-án este megdöbbentõ-
en gyors lefolyású, súlyos betegség következté-
ben elhunyt. Országosan is sokan ismerhették
munkásságát, hiszen fõiskolai jegyzete és szá-
mos más, kisebb-nagyobb szakmai irása jelent
meg.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének tevé-
keny, a Csongrád megyei MKE-szervezetnek
vezetõségi tisztet is betöltõ tagja volt, s tiz évig
a Magyar Könyvtáros Tanácsban is tevékenyke-
dett. Aktivan részt vett több jelentõs országos
szakmai munkában (országos szabványbizottság,
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