Tisztelt Ünneplő Közönség!
Mielőtt a kiküldött meghívóban meghirdetett programba kezdenénk, jeleznem kell Önöknek,
hogy kuratóriumunk elnöke, Dr. Bényei Miklós egészségi állapotára hivatkozva visszavonult,
de támogatásáról biztosította az Alapítványt, igaz, sajnos, most sem lehet itt közöttünk. Az
alapítók, Kovács Ilona és családja javaslatára a kuratórium arra kérte elnökét, ne mondjon le,
viselje továbbra is az elnöki pozíciót. Mivel Alapító okiratunk szerint az elnök akadályoztatása
esetén a Kuratórium más tagja megbízható az elnöki teendők ellátásával, az alapítók javaslatára
ezt a feladatot mostantól dr. Bartos Éva látja el – szeretném most néhány mondta erejéig neki
átadni a szót.
Hangodi Ágnes
Tisztelt Ünnepi Ülés!
Bár a Kovács Máté Alapítvány Kuratóriumában tapasztalható, Titkárunk által jelzett egészségi
problémák átmenetileg nehézségeket okozhatnak, minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy az
eddig kialakított tevékenységeink tovább folyhassanak, megfelelő szervezőmunkával újabb
eredményeket is tudjunk felmutatni. Partnerkapcsolatainkat igyekszünk bővíteni, Kovács Máté
tiszteletreméltó szellemi örökségét közös munkálkodással méltóképpen őrizni, és azt a jelenben
is minél szélesebb körben gondolatébresztővé, figyelmeztetővé tenni.
Érvényes munkatervi célkitűzéseinknek megfelelően kell a feladatainkat sorra venni. Ezek
egyike a könyvtáros képzés helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. Nos, ezzel
kapcsolatban csakugyan létezik a Kovács Máté-i figyelmeztetés, gondolatébresztés! A Bényei
Miklós által összeállított Kovács Máté kötetben (OPKM, 2005.; Tudós tanárok – tanár tudósok
sorozat) szerepel az a tanulmány, melyben Kovács Máté az alapítástól számított két évtized
eltelte után máris alapos vizsgálat tárgyává tette az egyetemi könyvtárosképzés fejlődését és
főbb kérdéseit! Gondos elemzéssel tekinti át a változtatások szükségszerűségét, az induló
tanterv tárgyköreit, a feldolgozás módját, az oktatási módszerek változásait, a könyvtár szakkal
együtt végezhető másik szak problémáját.
Közeledünk most is az uniós tagságunk óta eltelt két évtized változásainak értékeléséhez, ezt
Kovács Máté alaposságával és tárgyszerűségével, körültekintő hozzáértésével kellene
megtennie a könyvtáros társadalomnak – a környezeti hatások jelzéseinek figyelembevételével.
A gyors és nagy kiterjedésű technikai, technológiai fejlődés hatással van a könyvtárak és
használóik kapcsolatának alakulására. Az akadályok nélkül, gyorsan hozzáférhető
szolgáltatások azonban az elszemélytelenedő kapcsolatok veszélyével fenyegethetnek.
Tapasztalható viszont a könyvtárak humán szolgáltatásai iránti igény erősödése is, a használók
sok területen igénylik a segítő, támogató, tanácsadó funkciót is. Életmód, egészségmegőrzés,
szabadidő, olvasás, tudatos állampolgár, sőt a fenntartható fejlődés stb. témákban a személyes
tanács kérése is gyakori. Az ún. nyitott könyvtár iránti igények, valamint az ezt célzó, elősegítő,
erre felkészítő könyvtáros képzés Hajnal Ward Judit tanulmánykötetében is érintett kérdés.
(Nyitott könyvtár. Tanulmányok, esszék. Kalligram, 2015.)
Nos tehát, csak egy témát ragadtunk ki az Alapítvány probléma-tárából, a Kovács Máté által is
fontosnak és szükségesnek tartott feladatokból, és ez is hatalmas. A jövőben a
Könyvtárostanárok Egyesületével való szorosabbra fűződő kapcsolatok segíthetik az
Alapítvány e téren kifejtendő tevékenységét.
Bartos Éva

