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1. A témakör bemutatása és jelent sége 

Doktori dolgozatom témájául Kovács Máté m vel dés- és könyvtárpolitikusi pályájának 

bemutatását választottam. Célom az, hogy a magyar könyvtárügy, valamint a közm vel dés-

és közoktatásügy egyik legkiemelked bb 20. századi személyiségér l összefoglaló, 

mélyreható kutatásra alapozott, tudományos munkát készítsek el, kiemelten az Országos 

Könyvtárügyi Tanács (OKT), majd az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács 

(OKDT) élén végzett és azzal szoros összefüggésben lév  tevékenységér l. 

Kovács Máté (1906-1972), a tudós professzor nagyhatású alakjának, pályájának ismertetése a 

21. században mindenképpen fontos és megkerülhetetlenül szükséges, hiszen az 1990-es 

években megindult és azóta folyamatos, a könyvtárügyet érint  változásokban az 

személyiségének hatása, gondolatainak továbbélése kimutatható, kora könyvtárügyi helyzete 

párhuzamba állítható jelenünkkel. 

Az elmúlt években, évtizedekben a könyvtárügy szabályozása jelent s változáson ment 

keresztül. Megtörtént a mai könyvtárosképzés céljainak, tananyagának elméleti és gyakorlati 

rögzítése, kredit alapúvá tétele, a könyvtáros szakma felértékel dése, a tudós könyvtáros 

szerepének meger sítése. Az informatikai kihívások mellett a könyv és az olvasás 

megmaradásának igénye, a felhasználóképzés, a hatékony információáramlás megteremtése 

olyan célok, melyek mindegyike ma is aktuális feladatot jelöl ki a könyvtárügyet, könyvtárat, 

könyvtárosképz  helyet vezet k, és a könyvtárosok számára egyaránt. A könyvtárak 

szerepének felismerése során hasonló igényeket fogalmazott s valósított meg Kovács Máté is, 

akinek a könyvtárügyért kifejtett áldozatos munkájának megismerése tanulságos és hasznos 

lehet a jelen és a jöv  könyvtári szakemberei számára is. 

2. A kutatási feladat, a kutatás célkit zései 

A kutatás kiterjed a még fel nem dolgozott nagyszámú forrásokra: kéziratokra, m vekre, 

gondolatainak elemzésére, a róla szóló tanulmányok megismerésére, az el dök (pl. Szabó 

Ervin) Kovács Mátéra tett hatására, a kortársakkal, munkatársakkal való hatékony szakmai 

kapcsolatok bemutatására (pl. Sebestyén Géza, Fülöp Géza). Vizsgálom még, hogy hogyan él 

tovább e kiváló személyiség tisztelete, szellemisége az utódokban és a tanítványok 
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cselekedeteiben (Kovács Máté Városi Könyvtár, Hajdúszoboszló; Kovács Máté Kör; Kovács 

Máté Alapítvány). 

A különböz  források tanulmányozása során arra keresem a választ – a jelenre gyakorolt hatás 

fontos elemeként −, hogy az adott kor politikai, gazdasági, technikai, kulturális helyzetét 

figyelembe véve hogyan valósíthatta meg elképzeléseit, valamint azt, hogy a szakmai 

tevékenységéhez köt d , fentebb részletezett könyvtárügyet érint  lépések hogyan 

folytatódtak, milyen hatással voltak kés bb e szakterületre, kiemelve az 1957-1972 közötti 

id szakot. Célom elérésében nagy segítséget jelentettek a témához köt d en megjelent, alább 

részletezett írások, kiadványok. 

A kutatási téma el zményeinek rövid összefoglalása, történeti áttekintése 

Kovács Mátéról több tanulmánykötet, könyvfejezet, cikk, szakdolgozat készült el az utóbbi 

évtizedekben. Ezek közül kiemelten említend  a Kovács Máté emlékkönyv (1983)1, a 

Debreceni Egyetemi Könyvtár 18. Könyv és könyvtár kötete (1997)2 és a 2007-ben megjelent 

Emlékkötet Kovács Máté tiszteletére3. Mindegyik kötetben a kollégák, pályatársak, 

tanítványok, Kovács Máté-kutatók írásai olvashatóak.  

A Bényei Miklós által írt, a Tudós tanárok − tanár tudósok sorozatban megjelent Kovács 

Mátéról szóló kötet áttekintést ad a professzor életének f bb állomásairól, illetve válogatást 

nyújt írásaiból.4

Sebestyén Györgynek az egyetemi könyvtárosképzésr l megjelent kötetéb l külön fejezetben 

kapunk a témához is szorosan illeszked , részletgazdag képet Kovács Máté tanszékvezet i 

tevékenységr l, a hallgatók akkori képzési lehet ségeir l.5

                                                
1 Kovács Máté emlékkönyv. Szerk. Szelle Béla. Budapest : Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 1983. 261 p. 
2 Könyv és könyvtár. XVIII. Kovács Máté emlékének. Szerk. Suppné Tarnay Györgyi. Debrecen : Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtára, 1997. 309 p. 
3 A jöv  a múlt és a jelen egységére épül : emlékkötet a száz esztendeje született Kovács Máté tiszteletére. A 
kötetet szerk. Hangodi Ágnes. Debrecen : Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, 2007. 274 p. 
4 Bényei Miklós: Kovács Máté. Budapest : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2005. 199 p. (Tudós 
tanárok - tanár tudósok) 
5 Sebestyén György: Az egyetemi könyvtárosképzés ötven éve : az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének 
rövid története. [Budapest] : ELTE Eötvös Kiadó, cop., 2001. 198 p. 
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A Kovács Máté Alapítvány m ködése − az évenkénti pályázatok kiírásával, az emlékülések 

szervezésével, a díjazással, valamint az informatív honlap segítségével − nagymértékben 

hozzájárul a Kovács Máté életm  megismeréséhez, megismertetéséhez.6

Az anyaggy jtés módszerei, forrásai 

A professzor életéhez köt d  korábbi kutatásoktól eltér en igyekeztem még nem vizsgált 

id szakokat is áttekinteni, és az eredményeket összefüggésbe hozni a kiemelt szakterülettel. 

A téma nagysága, a kéziratos hagyaték mennyisége, áttekinthet bbé, értelmezhet bbé tétele 

miatt az egyes témarészek megismeréséhez a Kovács Mátéról készült bibliográfiákban 

lejegyzett cikkeket használtam fel els dleges forrásként. Ezt követ en az Országos Széchényi 

Könyvtár (OSZK) Kézirattárában, illetve a Magyar Országos Levéltárban (MOL) található ide 

vonatkozó anyagokat tekintettem át. A további információk gy jtéséhez könyveket, 

szaklapokat, tanulmányokat, kronológiákat, évkönyveket, interneten elérhet  különböz

forrásokat dolgoztam fel. Ezen kívül több könyvtárral, és levéltárral sikerült hatékony 

kapcsolatot felvennem az OKT és OKDT vidéki, kihelyezett üléseivel kapcsolatosan is. 

Megismerve a feltárható anyag mennyiségét, a doktori dolgozatom elkészítéséhez a témán 

belül sz kebb területet kellett kijelölnöm. Ezért az 1957-1972 közötti id szak mélyebb 

elemzését a professzor OKT és OKDT munkásságának bemutatásával kezdtem, majd − a 

dolgozat terjedelmét figyelembe véve − az ezzel szoros összefüggésben lév  közm vel dési, 

népm velési, könyvtárügyi, honismereti tevékenységének, munkásságának ismertetésével 

folytattam. 

3. A kutatás eredményeinek összefoglalása 

Kovács Máté könyvtárpolitikai tevékenységének megismeréséhez, megértéséhez, 

értelmezéséhez, szükséges a könyvtárügy alakulásának bemutatása. Az 1949-1951 közötti 

id szakban elkezd dött a könyvtárpolitikai reformok kidolgozása, majd meger södött a 

könyvkiadás, és megn tt a könyvtárak száma, ezzel együtt társadalmi hatásuk foka is. A 

könyvtárak a jelentkez  társadalmi igények számának csak a felét tudták kiszolgálni. Az évi 

                                                
6 Kovács Máté Alapítvány honlapja < http://kovacsmatealapitvany.hu/> [2013. 04. 18.] 
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ötmillió olvasó és a 100 millió használt könyvtári könyv a könyvtárügy m vel déspolitikai 

jelent ségét nagyban feler sítette. 

Kovács Máté ezt felismerve − a már korábban elsajátított elméleti és gyakorlati könyvtáros 

szakmai ismeretei, tevékenysége alapján −, a társadalmi igényekben bekövetkezett változások 

alakulásának következményeként sürgette egy határozott koncepció kialakítását. E változás 

els  konkrét dokumentuma az 1952-es minisztertanácsi határozat, majd az 1956-os 

törvényerej  rendelet7 és ennek végrehajtásáról szóló minisztertanácsi határozat8 volt.  

A háború utáni els  évtizedben a hazai könyvtárügy komoly átalakuláson és fejl désen ment 

keresztül. Megszülettek az egységes m ködéshez szükséges központi szabályozó 

rendelkezések, jogszabályok, létrejöttek és felálltak a m ködtetéshez szükséges szervezetek és 

intézmények, az infrastruktúra fejl désnek indult. A gyakorlati feladatok mellett egyre 

nagyobb hangsúlyt kapott a megfelel  szakmai képzés is. Mindezen tevékenységek, feladatok 

megszervezésében és lebonyolításában Kovács Máté igen nagy szerepet vállalt, az OKT, majd 

OKDT elnökeként, tanszékvezet ként egyaránt. 

I. tézis  

Kovács Máté a magyar könyvtárügy történetének egyik kiemelked  alakja. 

„A könyvtárpolitika olyan folyamat, amelyben meghatározott elvárások és ehhez rendelt 

eszközök találkoznak a végrehajtásban felel sek törekvéseivel. Az országos – makroszint - 

könyvtárpolitika hatóköre olyan tág, mint maga a könyvtári világ.”9

A könyvtári rendszert meghatározó tényez k: a gy jteményrendszer, infrastruktúra (technikai 

eszközök, szabványok), a megfelel  szakmai szemlélet, ezen belül az egységes és innovatív 

könyvtárpolitikai gondolkodásmód, valamint a korszer  könyvtárosi szakképzés. 

A vizsgált id szakban (1957-1972) a Kádár-korszak adta politikai keretek között a magyar 

könyvtárügy fejl désében meghatározó volt a gazdaságban alkalmazott tervgazdálkodás, mely 

                                                
7 1956. évi 5. számú törvényerej  rendelet a könyvtárügy szabályozásáról. 33-34. p. In: Törvények és rendeletek 
hivatalos gy jteménye : 1956. Budapest : Közgazd. és Jogi K., 1957. 485 p. 
8 1.018/1956. (III. 9.) számú minisztertanácsi határozat a könyvtárügyr l szóló 1956. évi 5. számú törvényerej
rendelet végrehajtásáról. 138-141. p. In: Törvények és rendeletek hivatalos gy jteménye : 1956. Budapest : 
Közgazd. és Jogi K., 1957. 485 p. 
9 Sonnevend Péter: A könyvtári rendszer. 280. p. In: Könyvtárosok kézikönyve. 3. köt. A könyvtárak rendszere. 
Szerk. Horváth Tibor, Papp István. Budapest : Osiris, 2001. 356 p. 
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a különböz  id tartamú tervid szakokra vonatkozóan megfogalmazott célok által hatással 

volt a könyvtárügyi tervezésre, illetve a gazdasági mechanizmus, mely egy új gazdasági 

környezet megteremtésével többek között az információáramlás tudományos megszervezését, 

a könyvtári gépesítés alkalmazását igényelte. A külpolitika alakulása is jelent sen hatott a 

könyvtári rendszerre; a külkapcsolatokban, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatban és 

együttm ködésben, az utazási lehet ségek alakulásában bekövetkezett változások 

eredményeit többek között az OKT által megjelentetett Külföldi Tanulmányutak cím  sorozat 

kötetei, valamint például a szaklapokban olvasható úti beszámolók is jól tükrözik. 

A társadalom m vel dési lehet ségeinek b vülése ebben az id szakban folyamatos, melyet az 

olvasás népszer sítése, a mozi, televízió stb. tettek lehet vé. Az MSZMP m vel dés- és 

tudománypolitikai irányelveinek, az oktatási reformnak könyvtárügyre gyakorolt hatása 

megjelent Kovács Máté és a szakma több képvisel jének írásaiban, ugyanakkor az általuk 

felvázolt irányvonal és szakmai fejlesztési terv több eleme is beépült a m vel déspolitika 

központi koncepciójába. 

Kovács Máté 1906. november 11-én született Hajdúszoboszlón, 1972. augusztus 29-én 66 

éves korában halt meg Budapesten. Szegényparaszti származású családban nevelkedett, mely 

egész életpályájára nézve meghatározó volt. Gimnáziumi (Fazekas Mihály F reáliskola) és 

egyetemi (Tisza István Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar) tanulmányait 

Debrecenben végezte. Az egyetemen magyar - francia szakos hallgató volt. Itt Hankiss János 

debreceni professzor segítségével lehet vé vált számára, hogy a párizsi Sorbonne-on 

ösztöndíjasként tanuljon az 1927/1928-as – és 1929/1930-as tanévekben, és megismerhette 

annak a nyugat-európai országnak a kultúráját, amelynek vívmányai mindenképpen példát 

jelentettek számára élete során. Az egyetem befejezése után nyíregyházi és debreceni 

középiskolákban tanított, könyvtárosi feladatokat is végzett, az egyetem Francia Tanszékén 

lektor és tanársegéd lett. Dolgozott a Debreceni Tankerületi F igazgatóságon és az Országos 

Köznevelési Tanácsban. 

1945-öt követ en érdekl dése és tevékenysége a m vel déspolitika felé fordult. A Nemzeti 

Parasztpárt tagjaként országgy lési képvisel  és a Közoktatási Minisztériumban a pedagógiai, 

majd az elnöki f osztály vezet je, kés bb államtitkár lett. Ezen a területen végzett munkája 

legkiemelked bb eredményeinek a nyolc osztályos általános iskolai oktatás 
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megszervezésében és a dolgozók iskolájának létrehozásában való közrem ködését, valamint a 

népkönyvtárak szervezésének megindítását vallotta.10

A Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatójaként 1949-1956 között végzett tevékenységei 

közül kiemelend , hogy vezetése alatt a könyvtár második kötelespéldány gy jt helyévé vált, 

megújult a kutatómunka, jelent s együttm ködés alakult ki a könyvtár és más könyvtárak 

között. 

1952-1954 között a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának igazgatója volt, majd 

1956-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi 

Tanszékének tanszékvezet je lett. 

II. tézis 

Kovács Máté országos könyvtárpolitikát is meghatározó tevékenységet végzett az 

Országos Könyvtárügyi Tanács és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 

Tanács élén. 

Az I. Országos Könyvtáros Konferencia, 1952. novemberi határozatában javasolta egy 

általános Könyvtárügyi Tanács szervezését a Népm velési Minisztérium mellett, mely 

tanácsadó szereppel bírt a tudományos- és tömegkönyvtárak irányításában. E Tanácsnak már 

megalakulásakor, 1953-ban tagja lett Kovács Máté, aki ekkor a Debreceni Egyetemi Könyvtár 

vezet je volt. A Tanács a Népm velési Minisztérium Könyvtári F osztályának munkájához 

nyújtott szakmai segítséget, tárgyalások és viták útján egyeztette a különféle f felügyeleti 

hatóságokhoz tartozó könyvtárak érintkez  problémáit, közös ügyeit, valamint országos 

koordináló feladatokat látott el.  

A Tanács az 1954-es évben a könyvtárügy egészét érint  kérdéseket vitatta meg, ekkor kapott 

megbízást Kovács Máté a könyvtárügy törvényerej  alaprendelet-tervezetének el készítésére, 

mely 1956-ban rendezte a Tanács jogi szerepét, meghatározták szakmai tanácsadói 

tevékenységének részleteit. A könyvtárüggyel kapcsolatos bizottságok − OKT, 

M vel désügyi Minisztérium Könyvtári Osztálya, az OSZK Módszertani Osztálya, 

Akadémiai Könyvtári Bizottság – sokszor párhuzamos munkájának kiküszöbölésére 1957-ben 

a Tanács keretein belül létrejött a szakbizottsági rendszer, és Kovács Máté a Könyvtárpolitikai 

                                                
10 Babiczky Béla: Kovács Máté : 1906-1972. 90. p. In: Magyar Könyvszemle, 89. évf. 1. sz. (1973) 89-90. p. 
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és Könyvtárügyi szakbizottság elnöke lett, majd e mellett 1957. november 23-án felkérték a 

Képzési és Továbbképzési Szakbizottság tagjának. 

Az OKT 1958. május 19-én tartott ülésén a több mint egy éve betöltetlen elnöki tisztségre – 

mely id szak alatt Haraszthy Gyula elnökhelyettesként irányította a Tanács munkáját − 

Mihályfi Ern  a M vel désügyi Minisztérium miniszterhelyettese Kovács Mátét, az ELTE 

Könyvtártudományi Tanszékének vezet jét nevezte ki. Helyettese Páldy Róbert, a Veszprémi 

Megyei Könyvtár vezet je lett. Mindkét megbízottról úgy tartották, hogy személyük, szakmai 

elismertségük kell  biztosíték lesz arra nézve, hogy a közm vel dési könyvtárak ügye 

hangsúlyosan szerepeljen a könyvtárügyön belül. Kialakították továbbá az OKT állandó 

elnökségét is, mely a következ  feladatokat t zte ki maga elé: 

• A Tanács elnökségének foglalkoznia kellett a referátumok elkészítésének és 

összeállításának módszereivel. 

• A Tanács kiadványsorozatának elindításával kapcsolatos tennivalók megszervezése. 

• Fel kellett állítani a tanácsi titkárságot és szerkeszt bizottságot egy-két f vel. 

Munkájuk során folyamatosan megtárgyalásra kerültek a könyvtárügy aktuális kérdései, a 

szükséges szervezeti keretek alakítása, m ködésének szabályozása, a szakmai kiadványok 

megjelenése, a kutatómunka hatékony megszervezése, konferenciák szervezésében való 

részvétel. 

A Tanács és szakbizottságai 1957-t l az ország különböz  pontjain, különböz  könyvtárakban 

kihelyezett üléseket tartottak, hogy a szakemberek látókörüket, tapasztalataikat tovább 

gyarapíthassák a látogatások alkalmával. Ezeken az üléseken nemcsak el adások, referátumok 

meghallgatását, megvitatását tették meg, hanem a könyvtártechnológiai újítások is az 

érdekl désük középpontjába kerültek. 

Az Országos Könyvtárügyi Tanács 1962-ben Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs 

Tanáccsá alakult, mely egyben a feladatok további b vülésére is utalt, s megjelent az OKDT 

Szervezeti és M ködési Szabályzata is. Az OKDT átszervezéséhez köt d en, a kutatómunka 

hangsúlyosabbá, szervezettebbé válásával létrehozták a Könyvtártudományi és kiadványi 

Szakbizottságot, mely elnöke Kovács Máté, titkára Fülöp Géza lett. 
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A hatékony kapcsolat érdekében sor került az OKDT, Könyvtártudományi és Módszertani 

Központ (KMK), és a Magyar Könyvtárosok Szabó Ervin Köre feladatainak, 

együttm ködésének meghatározására is. A KMK feladata, hogy a Tanács által megjelölt, a 

minisztériumban jóváhagyott fejlesztési út megvalósítását segítse el , a Magyar 

Könyvtárosok Szabó Ervin Körével pedig a nemzetközi kapcsolatok építése és a 

továbbképzés szervezése jelentette az érintkezési pontot. 

Kovács Máté az OKT, majd OKDT élén mindig az alább idézett szellemiségben fogalmazta 

meg a könyvtárakról alkotott elnöki gondolatait, véleményét, el re mutató nézeteit: 

„…valamennyi könyvtár csak úgy töltheti be igazán eredményesen a maga feladatait, ha nem 

magára maradtan végzi a munkáját, hanem megtermékenyít  kett s kötöttségben m ködik. 

Egyfel l szorosan kapcsolódik a társadalmi életgyakorlat általa ellátandó területéhez, másfel l 

pedig tudatos és tevékeny tagként benne él és munkálkodik a könyvtárak országos 

rendszerében.”11 Az OKT majd OKDT Kovács Máté elnöki tevékenysége alatt méltóképpen 

töltötte be szakmai tanácsadó funkcióját, melyet a felettes szerv is többször elismert. 

III. tézis 

Kovács Máté egész életpályáját végig kísérte, hogy kiemelt figyelmet szentelt a 

tehetséggondozás kérdéseinek. 

Kovács Máté életpályája, sokoldalú szakmai tevékenysége során különös hangsúlyt kapott a 

tehetséggondozás kérdése. Diákként, majd szakemberként közvetlenül átélhette a tehetség és 

tehetséggondozás el nyeit, pl. a Collegium Hungaricum Szövetség ösztöndíjasaként, Hankiss 

János professzorral való kapcsolatában, a debreceni Nyári Egyetem szervezésekor, és 

megtapasztalva ezek el nyeit hamar felismerte kiemelt jelent ségüket is. Ezen a téren szerzett 

hazai és nemzetközi tapasztalatainak felhasználása hatással voltak ez irányú tevékenységének 

eredményeire, melyek munkásságának szinte minden területén kimutathatóak, így kezdetben a 

középiskolai tanári, kés bb könyvtárigazgatói, tanszékvezet i, elnöki pozíciói során is. 

Bizonyítja ezt a hallgatókkal, kollégákkal való kapcsolatok ápolása, melyeket jól tükröznek 

visszaemlékezéseik.

                                                
11 Kovács Máté: Közm vel dés és könyvtári kultúra a szocialista társadalom viszonyai között : gondolatok az 
Országos Népm velési Konferencia alkalmából. 384. p. In: Könyvtáros, 20. évf. 7. sz. (1970) 379-384. p. 
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IV. tézis 

Kovács Máté kultúraelméleti és gyakorlati munkássága hatással volt a 

közm vel dés ügyére is.

Kovács Máté egy összetett, de egységes kulturális koncepcióban gondolkodott, melyben a 

könyvtárak ügyével párhuzamosan más, azzal szorosan összefügg  szakterületekre is nagy 

hangsúlyt fektetett. Saját korában a kultúra elméleti szinten történ  megfogalmazását reálisan 

és hatékonyan ültette át a gyakorlatba. 

M vel déspolitikusként szerepet vállalt a köznevelés korszer sítésében, a tudomány és 

m vészetek fejlesztésében, a szabadm vel désben, a könyvtárügy egységének kialakításában. 

Tette mindezt országgy lési képvisel ként, miniszteri osztálytanácsosként, közoktatásügyi 

államtitkárként, könyvtárigazgatóként, tanszékvezet ként, valamint különböz  szakmai 

testületek tagjaként, vezet jeként egyaránt. Szemlélete, tevékenysége az egész társadalom 

számára a kulturális felemelkedést, a különböz  társadalmi rétegek részére pedig az 

esélyegyenl ség megteremtését szolgálta. 

V. tézis 

A lokalizáció és a globalizáció kett ssége végig követhet  Kovács Máté életútján. 

A történelmi események Kovács Máté szemléletére, nézeteinek kialakulására, kés bbi 

cselekedeteinek alakulására nagymértékben hatottak. Át kellett élnie két világháborút, az 

ország területi változásait, forradalmait. Ezek az események olyan gazdasági, politikai, 

társadalmi kérdéseket vetettek fel, melyek megoldására kapaszkodót, biztató kiemelkedési 

lehet séget kellett találni az egyén és a közösség szintjén. Mindezen folyamatok hozzájárultak 

a nemzeti identitás kereséséhez, melynek problematikája több, ez id ben született írásában is 

megjelenik. 

Bár a minket körülvev  világ, a társadalmi berendezkedés, a technikai – anyagi lehet ségek 

tára gyökeresen megváltozott azóta, az akkor megjelölt célok korunkban új értelmet nyernek. 

Helyünk és helyzetünk pontos meghatározása a mai, modern Európában talán fontosabb mint 

valaha. Európai Uniós polgárként tapasztalhatjuk, hogy szükséges a közösségi tudat 

feler sítésének gondolata, hiszen mindig vannak, akik valami oknál fogva nem ismerik fel a 
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közösségi összetartozás el nyeit. Hangsúlyoznunk kell tehát, hogy ahogyan a lokális értékek 

figyelembe vétele nélkül nem biztosítható a globális fejl dés fenntartása, úgy a globális 

fejl dés eredményei a lokális problémák kezelésére is megoldást nyújthatnak. Az Európai 

Közösség tagjaiként hagyományaink, kulturális értékeink hangsúlyozása és beépítése a 

közösség életébe ugyanúgy célunk és érdekünk, mint más nemzetek eredményeinek, 

értékeinek megismerése és felhasználása saját helyi célkit zéseink megvalósításához. 

4. A dolgozat eredményeinek hasznosítása 

Kovács Máté m vel dés- és könyvtárpolitikusi tevékenységének vizsgálata által, a korszak 

meghatározó politikai, gazdasági, kulturális környezetének elmélyült kutatásán keresztül egy 

összetettségében is egységes könyvtári rendszert ismerhet meg a szélesebb szakmai közélet. 

A Kovács Máté kéziratos hagyaték (OSZK Kézirattár Fond 210) forrásgazdagsága, a 

felhasznált különböz  tanulmányok, cikkek, a 20. század e korszakának mélyebb 

megismeréséhez járulhatnak hozzá, és további ösztönzést adhatnak hallgatók, oktatók, 

könyvtárosok számára korábban megkezdett kutatások kiegészítésére, vagy akár új, még fel 

nem tárt területek ismertetésére. 

Kutatási eredményeimet els sorban a könyvtárosképzésben résztvev  hallgatók oktatásában 

hasznosítom. Disszertációmhoz történ  anyaggy jtés során olyan módszertani tapasztalatokra 

tettem szert, melyek segítségével a hallgatók kutatási tevékenységét hathatósabban tudom 

támogatni. Publikálási lehet ségként szükségesnek érzem a vizsgált korszak könyvtárügyét 

meghatározó szakmai dokumentumok forrásgy jteményben történ  kiadását. 
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