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elvárásoknak megfelelõen fog cselekedni. A
könyvtári szolgáltatások területén – véleményem
szerint – ez azt jelenti, hogy egyrészt meg kell
felelnünk az intézményeinkkel szembeni hagyo-
mányos elvárásoknak, melyek elsõsorban a do-
kumentumok összegyûjtéséhez, rendszerezésé-
hez, megõrzéséhez és rendelkezésre bocsátásá-
hoz kapcsolódnak; másrészt az információrob-
banás tényét figyelembe véve vállalnunk kell az
emberek információigényének menedzselését is.
Mikulás Gábor információbrókerként és könyv-
tári szakértõként kiemelte: ha egyre hatékonyab-
bak akarunk lenni a társadalom információs rend-
szerében, akkor a könyvtári szolgáltatást nem
célnak, hanem eszköznek kell tekintenünk.
Ugyanakkor az is tény, hogy ezen a piacon igen
erõs konkurenciával kell szembenéznünk, tehát
jól át kell gondolnunk az általunk kínált szolgál-
tatások paramétereit. Az elõadó hangsúlyozta, hogy
le kellene már számolnunk a PR-rel kapcsolatos
ellenérzéseinkkel, hiszen ez a tevékenység nem
marketing, nem reklám és nem népszerûsítés, ha-
nem egy szervezet külsõ és belsõ környezete kö-
zötti bizalmi kapcsolat megteremtésére és megtar-
tására irányuló munka. Ha jól mûködik, az embe-
rek nem azt fogják mondani: „azért nem járok
könyvtárba, mert nincs idõm”, hanem azt: „azért
járok könyvtárba, mert egyébként nincs idõm, s ott
mindent megtalálok, amire a széles körû tájékozó-
dáshoz szükségem van”. Mikulás Gábor szerint a
könyvtáros szakma attitûdváltásának nehézkessége
sok problémát okoz, de talán majd ha többen
megtapasztalják a szolgáltatásbõvítéssel együtt járó
nagyobb olvasói elismerést, akkor rádöbbennek,
mennyire fontos a szemléletváltás.

A hatékony könyvtári munka manapság már
nem képzelhetõ el könyvtári szoftver alkalmazá-
sa nélkül. Fontos azonban, hogy olyan program
mellett döntsünk, ami valamennyi igényünk ki-
elégítésére alkalmas. Ehhez a választáshoz nyúj-
tottak segítséget a szegedi kollégák, mikor fel-
kérték Mohai Lajost, a SZIRÉN könyvtári rend-
szer fejlesztõjét, hogy mutassa be programját.
Az elõadás jól szemléltette, milyen mértékben
teheti hatékonnyá és gördülékennyé a könyvtár-
ban folyó munkát a papír alapú nyilvántartások
számítógéppel való kiváltása.

A második nap estéje az elõadásokon hallot-
tak megvitatásával, a gyakorlatba való átültetés
tervezgetésével és persze kötetlen beszélgetések-
kel ért véget, amihez megfelelõ keretet biztosí-

tott Szeged csodálatos légköre, hiszen a város-
nézés sem maradhatott ki a programból.

A továbbképzés utolsó napján megtekinthet-
tük a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és
Információs Központját. A mindenkit lenyûgözõ
futurisztikus épületben olyan munka folyik, ami
már kielégíti a XXI. század könyvtárával szem-
ben támasztott valamennyi igényt, s ilyen érte-
lemben a legalkalmasabb lezáró helyszínévé vált
a könyvtárak megváltozott szerepét is tárgyaló
továbbképzésünknek. Miközben e létesítményt
csodáltuk, az a Mikulás Gábortól származó fel-
szólítás járt a fejemben: „Legyetek egyre haté-
konyabbak a társadalom információs rendszeré-
ben!” Hát legyünk…

Kovácsné Bartos Edina

A százévesként ma is
irányadó Kovács Máté

2006. november 10–11-én szülõvárosában, Haj-
dúszoboszlón idézték meg könytárosok, egykori
tanítványok, könyvtár szakos hallgatók, a város
lakosságának képviselõi és tisztelõi Kovács Mátét
a születésének századik évfordulója alkalmából
rendezett konferencián.

Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egye-
temi és Nemzeti Könyvtár fõigazgatója mint
levezetõ elnök elsõként Sóvágó László, Hajdú-
szoboszló polgármestere köszöntõjét ajánlotta a
hallgatóság figyelmébe, majd a Kovács Máté
életpályájához kapcsolódó, jórészt eddig még
feldolgozatlan témákban hallgathattunk elõadá-
sokat. Korompay Gáborné gazdag forrásanyag-
gal alátámasztva mutatta be Kovács Máté érték-
mentõ tevékenységét, melyet a debreceni Egye-
temi Könyvtár igazgatójaként az 1949 és 1956
közötti idõszakban a régióban fellelhetõ, kallódó
értékes dokumentumok felkutatásával és a könyv-
tár gyûjteményébe való beépítésével végzett.
Ezen idõszakban a könyvtár állománya megdup-
lázódott, értékében jelentõsen növekedett, mely
tény megalapozta a második nemzeti könyvtári
funkció megszerzését. Gorilovics Tivadar elõ-
adása kapcsán Kovács Máté és tanára, Hankiss
János professzor életreszóló szakmai és baráti
kapcsolatát követhettük végig, máig ismeretlen
adalékokkal kiegészítve. Szabó Róbert Kovács
Máténak a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté-
rium közoktatási államtitkáraként, 1945 és 1949



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. január • 21

között eltöltött évei szakpolitikusi munkásságát
elemezte, kiemelve a nyolcosztályos általános
iskola és a dolgozók iskolája létrehozását, a nép-
könyvtárak szervezésének megindítását, s a fel-
sõfokú könyvtárosképzés kialakítását. Vida La-

jos Kovács Máténak pályája ezen idõszakában a
mûvelõdési és oktatási intézmények alapításá-
ban játszott szerepét mutatta be, különös tekin-
tettel szülõvárosára (például gimnázium, népi
kollégium létrehozása). Tóth Gyula a Kovács
Máté által szerkesztett s egyetemi tanszéke mun-
katársaival közösen létrehozott, két kötetben
megjelent, A könyv és könyvtár a magyar társa-

dalom életében címet viselõ, a témát az állam-
alapítástól 1945-ig feldolgozó kézikönyvét mél-
tatta, elsõsorban a könyvtárt környezetében el-
helyezõ, új szemlélete kapcsán. A hiánypótló
munka folytatásához az anyaggyûjtés elõrehala-
dott állapotban van, a szakterület kutatóinak fe-
lelõssége, hogy ez mielõbb kötetbe rendezõdjön,
s a hazai mûvelõdéstörténet, a könyvtáros szak-
ma elméleti forrásaként szolgáljon. Kovács
Máté sokoldalúságának kevésbé kutatott terü-
letével foglalkozott Kovács Béla Lóránt elõ-
adásában, amikor az 1940-ben megjelent Fa-

zekas Mihály, a rokokó költõ címû bölcsész-
doktori disszertációjának irodalomtörténeti
értékeivel ismertette meg a hallgatóságot.
Patkósné Hanesz Andrea Kovács Máté élet-
mûvének eddig feltáratlan területein végzett új
kutatási eredményeirõl számolt be. A tanítvá-
nyok körébõl Csáky S. Piroska (volt egyetemi
hallgatója) és Margócsy József (volt 5. osztá-
lyos tanulója) emlékezett meleg hangon Ko-
vács Mátéra a példaértékû tanár-diák viszony
és a késõbbi tartalmas, segítõ szakmai kapcso-
lat vonatkozásaiban. Kovács Ilona a Kovács
Máté családja által alapított Kovács Máté Ala-
pítvány 1996 és 2006 közötti, tízéves tevékeny-
ségérõl számolt be. Az alapítvány célja a te-
hetséges és rászoruló, magyar felsõfokú könyv-
tárosképzõ intézményekben tanuló fiatalok szá-
mára ösztöndíj biztosítása, Kovács Máté szelle-
mi hagyatékának gondozása, s fiatal könyvtáro-
sok továbbképzésének támogatása.

A hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Mû-
velõdési Központ és Könyvtár (mely a rendez-
vény színhelyéül is szolgált) munkatársai Ko-
vács Máté életútját, munkásságát bemutató gaz-
dag kiállítással segítették névadójuk teljesebb
megismerését. Fehér Anita, a Debreceni Egye-

tem informatikus könyvtáros szakos hallgatója
folytatva Kovács Máté biobibliográfiáját, az 1983
és 2006 között megjelent, róla szóló irodalmat
füzetbe foglalva bocsátotta a hallgatóság rendelke-
zésére.

A konferencia résztvevõi számára megindító
volt, hogy Kovács Máté születésének pontosan a
századik évfordulóján (1906. november 11. –
2006. november 11.) került sor a róla elnevezett
mûvelõdési központ és könyvtár falán elhelye-
zett emléktábla avatására. Avatóbeszédet Nyéki

István, a Kovács Máté Városi Könyvtárért Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke mondott, amit
színvonalas mûsor és koszorúzás követett.

A konferencia magas színvonala és kísérõ
programjai – így a hajdúszoboszlói városnézés,
a múzeum megtekintése (benne a város nagy
szülöttei között a Kovács Mátéról szóló tárló) a
könyvtár munkatársának szakszerû vezetésével,
a baráti vacsora meleg hangulata méltóak voltak
Kovács Máté szellemiségéhez. Köszönet érte a
rendezõ szerveknek: a Kovács Máté Alapítvány-
nak, a Kovács Máté Városi Mûvelõdési Köz-
pont és Könyvtárnak, a Debreceni Egyetem
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak és a Kovács
Máté Városi Könyvtárért Alapítványnak, továb-
bá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-
mának mint a konferencia támogatójának.

A rendezõk tervezik a konferencián elhang-
zott elõadások kötetben való megjelentetését,
hogy minél szélesebb körben lehessen tanulmá-
nyozni Kovács Máté életmûvét, szellemi hagya-
tékát, mely napjaink és a jövõ számára is szám-
talan tanulsággal, mintául szolgál. Közöttük a
széles látókör, az enciklopédikus mûveltségen
alapuló, teljesítményképes tudás, a nyitottság, a

Kovács Máté tanítványai
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kreatív gondolkodás, a bármely feladat megol-
dásában újat teremtõ képesség, a józan ítélõké-
pesség, az elkötelezettség, a megalapozott, bátor
döntések, a következetesség, a felelõsségtudat,
az emberség s a bölcs derû.

A magam számára nagy megtiszteltetés, hogy
tanítványa lehettem az egyetemen, számtalan
emlékezetes élmény, megjegyzés, gesztus, ne-
kem szánt, személyre szóló mondat idézõdik fel
bennem vele kapcsolatban. Szakmai pályafutá-
som végén, ami fõként a könyvtárosok felsõfo-
kú képzéséhez kötõdik, visszatekintve azt látom,
hogy tudatosan vagy nem, de mindenképpen az
õ és munkatársai – akik többsége számára szin-
tén õ volt a meghatározó – példáját próbáltam
követni, persze több-kevesebb sikerrel. Egyér-
telmû számomra, hogy ez a mintakövetés jelen-
tette a legtöbb megpróbáltatást, a nehezebb utat,
de a belsõ harmóniát, az örömöt, az erkölcsi sikert
s a szakmai elismerést is. Köszönet érte.

Suppné Tarnay Györgyi

Irodalmi est az Országos
Idegennyelvû Könyvtárban

2006. december 12-én az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban, a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letével közös szervezésben került sor az „Alkotó
könyvtáros” sorozat keretében Szakács István iro-
dalmi estjére. Szakács István a BME Urbanisz-
tikai Tanszékének könyvtárosa, aki 2006-ban
elnyerte a legjobb elsõ kötetért járó Bródy Sán-
dor-díjat. Történtek dolgok címû regényérõl a kö-
tet szerkesztõje, Závada Pál Kossuth-díjas író és
Virág Bognár Ágota, az Országos Idegennyelvû
Könyvtár magyar nyelvi referense beszélgetett a
szerzõvel. Képünk az irodalmi esten készült.

Olvasni jó!

Ezzel a címmel a nyári szünet idõszakával kez-
dõdõen a téglási Városi Könyvtár és Közmûve-
lõdési Intézmény olvasónapló-pályázatot hirde-
tett alsó és felsõ tagozatos gyermekek számára.

A feladatokat négy magyar író: Békés Pál,
Csukás István, Lázár Ervin és Janikovszky Éva
életrajzából, írásaiból állítottuk össze, abból az
alkalomból, hogy idén ünnepeljük születésük
kerek évfordulóját. Az olvasónaplóval egyrészt
az õ irodalmi tevékenységük elõtt szerettünk
volna tisztelegni, másrészt pedig a gyerekeket a
könyvtár, illetve a katalógusok helyes használa-
tára tanítani, olvasásra ösztönözni.

A beérkezett számos helyes megfejtés igazol-
ta törekvéseinket, a részt vevõ gyerekek nagy
lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatok
megoldásába, az ajánlott irodalom olvasásába.
Így ismerték meg és lett kedves olvasmányél-
mény az alsó tagozatosok számára Lázár Ervin
Berzsián és Dideki, illetve Békés Pál A kétbal-
kezes varázsló címû meseregénye, a felsõ tago-
zatosoknak pedig Janikovszky Éva Kire ütött ez
a gyerek? és Csukás István Keménykalap és
krumpliorr címû regénye.

A pályázat értékelésére, eredményhirdetésére
2006. november 8-án került sor a téglási Városi
Könyvtárban. A gyerekek író-olvasó találkozó
keretében személyesen is megismerhették ezen
alkotók egyikét, Békés Pál írót, mûfordítót. Felejt-
hetetlen, életre szóló élményben volt részünk,
amikor maga az író mesélt életének meghatározó
pillanatairól, az írásról, a történetek születésérõl.

A beszélgetést a nyertes pályázók díjazása, az
oklevelek és ajándékkönyvek átadása követte.

Reméljük, hogy az irodalmi vetélkedõben való
részvétel, illetve a Békés Pállal való találkozás
örök emlék, életre szóló élmény marad, ami arra


