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4. Budapesti Mûszaki Egye-
tem Központi Könyvtára
(BME)

5. Budapesti Református
Theológiai Akadémia Török Pál
Könyvtára

6. Debreceni Agrártudomá-
nyi Egyetem Egyetemi Könyv-
tár (DATE)

7. Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetem Egyetemi Könyv-
tár (ELTE)

8. Erdészeti és Faipari Egye-
tem Központi Könyvtára
(SEFE)

9. Janus Pannonius Tudo-
mányegyetem Központi Könyv-
tára (JPTE)

10. József Attila Tudomány-
egyetem Központi Könyvtára
(JATE)

11. Kertészeti és Élelmiszer-
ipari Egyetem Központi Könyv-
tára (KÉE)

12. Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Központi Könyvtára
(KLTE)

13. Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskola Könyvtára (LFZF)

14. Magyar Iparmûvészeti
Fõiskola Könyvtár és Informá-
ciós Központ (MIF)

15. Magyar Képzõmûvészeti
Fõiskola Könyvtára (MKF)

16. Magyar Testnevelési
Egyetem Könyvtára (MTE)

17. Miskolci Egyetem Köz-
ponti Könyvtára (ME)

18. Orvostovábbképzõ Egye-
tem Központi Könyvtára (OTE)

19. Pannon Agrártudományi
Egyetem Központi Könyvtára
(PATE)

20. Pázmány Péter Római Ka-
tolikus Hittudományi Akadémia

21. Pécsi Orvostudományi
Egyetem Központi Könyvtára
(POTE)

22. Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem Központi
Könyvtára (SOTE)

23. Szent-Györgyi Albert Or-
vostudományi Egyetem Köz-
ponti Könyvtára (SZOTE)

24. Színház- és Filmmûvészeti
Fõiskola Könyvtára (SZFF)

25. Veszprémi Egyetem Köz-
ponti Könyvtára (VE)

26. Zrínyi Miklós Katonai
Akadémia Tudományos Könyv-
tára (ZMKA)

Dr. Herman Ákos
(1938�2002)

Rövid ideig tartó
gyógyíthatatlan betegség

következtében,
életének 64. évében

elhunyt
dr.  Herman Ákos,

az Országos Mûszaki
Információs Központ

és Könyvtár (OMIKK)
volt fõigazgatója

Miskolcon született, középisko-
láit Budapesten végezte, 1961-
ben a moszkvai egyetem Szí-
nesfém Intézet Kohómérnöki
Kar Metallográfiai Szakán szer-
zett okleveles kohómérnöki dip-
lomát.

1961-tõl 1986-ig a Híradás-
technika Ipari Kutató Intézetben
(HIKI), majd az ezen intézet-
bõl létrehozott Mikroelektroni-

kai Vállalatnál (MEV) végzett
kutató-fejlesztõ munkát, és töl-
tött be felelõs vezetõi funkció-
kat.

Mindkét intézetnek megha-
tározó szerepe volt a magyar-
országi félvezetõeszköz-fejlesz-
tésben és -gyártásban, illetve a
fejlesztéshez tartozó mérõ és
minõsítõ berendezések elõállí-
tásában. E feladatok hatékony
megvalósításában vett részt
Herman Ákos a kezdeti idõk-
ben mint fejlesztõ technológus,
késõbb mint fõosztályvezetõ,
majd mint fõmérnök.

Szakmai és vezetõi munkája
mellett 1980-ban megszerezte a
mûszaki tudományok kandidá-
tusa címet, és ennek alapján a
BME Egyetemi Tanácsa 1981-
ben a BME egyetemi doktora
címet adományozta neki.

1986-tól az Elektronikai Ipa-
ri Együttmûködési és Fejlesztõ
Vállalat mûszaki-tudományos
igazgatóhelyettese, 1990-tõl az
Ipari Informatikai Vállalat ve-
zérigazgató-helyettese volt.

Tevékenységének elismertsé-
gét jelzi, hogy 1990-ben bevá-
lasztották az MTA Mûszaki
Osztály Elektronikus Eszközök
Bizottságába; több mint tíz évig
elnökségi tag volt az MTESZ
Híradástechnikai Egyesületé-
ben; tagja volt az IUVISTA
(International Union for Va-
cuum Science and Technology)
magyar szakmai bizottságának
és az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Vákuumfizikai Szak-
csoport titkára, majd elnöke
volt.

Szakmai rátermettségét, em-
beri sokoldalúságát mutatja,
hogy 1983-tól 1995-ig a Kandó
Kálmán Mûszaki Fõiskolán
elõbb docensi, majd fõiskolai
tanári kinevezéssel komoly sze-
repet játszott a magyar fiatalok



Könyvtári Levelezõ/lap 2002. március24

mûszaki képzésében, oktatásá-
ban.

1993-tól a korábbiaktól lé-
nyegesen eltérõ terület adott
neki lehetõséget arra, hogy be-
mutathassa és érvényesíthesse
kiváló emberi és szakmai kva-
litásait.

1993. január 1-jétõl pályázat
útján az Országos Mûszaki In-
formációs Központ és Könyv-
tár fõigazgatója lett, és ezt a
feladatkört látta el 2001. június
30-áig, nyugállományba helye-
zéséig.

Korábban már többször is
említett sokoldalúságát, rendkí-
vül magas szintû intelligenciá-
ját és vezetõi képességét mu-
tatta, hogy a számára viszony-
lag új, alkalmazott informatikai
és könyvtárügyi területen is si-
keresen helytállt egy olyan idõ-
szakban, amikor több, az
OMIKK-hoz hasonló informá-
ciós intézmény megszûnt, vagy
felszámolásra került. Vezetõi
rátermettségére vallott az is,
hogy sikerült az intézmény
mûködéséhez elengedhetetlenül
szükséges, az állami költségve-
tési finanszírozást meghaladó
pénzügyi támogatásokat is meg-
szereznie a különbözõ felügye-
leti hatóságoktól, minisztériu-
moktól.

Vezetésével az intézmény
sikeresen vett részt hazai és
nemzetközi � köztük európai
uniós � pályázatokon, és úgy
tudott egyre komolyabb orszá-
gos szerepkört betölteni, hogy
a változó gazdasági környezet-
ben nemcsak megtartotta hagyo-
mányos funkcióit, hanem bõví-
tette is azokat. A számítástech-
nika fejlõdése adta lehetõségek-
kel élve irányításával új terüle-
teket � adatbázisok építése,
szolgáltatása, elektronikus tar-
talomszolgáltatás, osztott kata-

logizálás, külföldi dokumentu-
mok gyors, elektronikus úton
történõ beszerzése a felhaszná-
lók kérésére stb. � vezettek be
az intézményben.

Munkatársai nagyra becsül-
ték mint vezetõt és mint szak-
embert is. Igen rövid idõ alatt
nemcsak �megtanulta� a könyv-
táros-informatikus szakmát,
hanem mûszaki intelligenciáját
és vezetõi tehetségét is jól ka-
matoztatva, az országos szak-
mai igény elvárásainak megfe-
lelõen, az OMIKK-ot meghatá-
rozó információs intézménnyé
tette. Ezt a vezetõi-szervezõi
tevékenységet ismerték el azzal,
hogy 1995-ben a Mûvelõdési és
Közoktatási Miniszter felkéré-
sére az Országos Könyvtárügyi
Tanács tagja lett. Szakmai elis-
mertségét támasztja alá az is,
hogy a magyar könyvtári rend-
szer tizenhat legnagyobb intéz-
ményét magában foglaló, 1997-
ben indult MOKKA (Magyar
Országos Közös Katalógus)
projektet mûködtetõ egyesület
elnökévé õt kérték fel. Ezt a
munkát és címet fõigazgatói
tevékenységéhez hasonlóan
nem rangnak, hanem kötelezett-
ségnek tekintette, és részletek-
be menõen, érdemben vett részt
az irányítási és összehangolási
munkákon túl az egyes részfel-
adatok megvalósításában is.

Munkája, tevékenysége túl-
nõtt az OMIKK hétköznapi éle-
tén, jelentõs volt szakmai, pub-
likációs aktivitása, és több mint
százra tehetõ az utóbbi nyolc
évben tartott hazai és külföldi
elõadásainak száma, amelyek-
kel a hazai könyvtár és infor-
matika ügyét szolgálta.

Szakmai munkájának és
emberi kvalitásának elismerése-
képpen 1998. október 23-án
eredményes kutatási és vezetõi

tevékenységéért megkapta a
Magyar Köztársasági Érdem-
rend Tisztikeresztje kitüntetést.
Ez a kitüntetés is igen jól meg-
erõsíti azt az a pozitív véle-
ményt, amely munkatársai kö-
zött és széles szakmai körben
kialakult róla, csodálva hihetet-
len munkabírását, aktivitását és
elszántságát, mindazt, amit az
intézet hatékony mûködtetésé-
nek fenntartásáért tett.

Széles körû humán érdeklõ-
dését példázza, hogy nemcsak
illetékes vezetõként, hanem
mint tudós szakember is segí-
tette az OMIKK tudománytör-
téneti kiadványainak elkészíté-
sét (pl. Magyarok a világ tudo-
mányos-mûszaki haladásáért, a
Gábor Dénes és Millner Tiva-
dar életét és munkásságát be-
mutató lemezek), hanem szá-
mos esetben saját kutatómun-
kájára alapozott tanulmányokat
is írt a kiadványokhoz.

A munkájának és a család-
jának élt. Jelentõs gyûjtõ- és
elõkészítõ munkát végzett an-
nak érdekében, hogy nyugdíjba
vonulása után megírhassa az
OMIKK történetét, amely mint-
egy folytatása lett volna az
1983-ban kiadott centenáriumi
kiadványnak.

Sajnos a munka folytatását,
a történet megírását megakadá-
lyozta korai és hirtelen halála.

2001. június 30-án ment
nyugdíjba, akkor, amikor az
Oktatási Minisztérium döntése
alapján az OMIKK-ot össze-
vonták a BME könyvtárával.
Munkásságának elismerésekép-
pen az egyetem Rektori Taná-
csa a BME OMIKK Címzetes
Fõigazgatója címet adomá-
nyozta dr. Herman Ákosnak.

Élete és a munkája egybe-
forrását az a sorsszerû egybe-
esés is jelképezi, hogy ponto-
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san a halála napján, 2002. feb-
ruár 28-án járt le a nyugdíjba
vonuláshoz járó nyolc hónapos
felmondási ideje, és akkor kez-
dõdött volna el igazi nyugdíjas
élete.

Stubnya György
BME OMIKK

In memoriam
Gazsiné

Estélyi Katalin

(1952�2002)

Tudtuk és õ is tudta, hogy na-
gyon beteg. Titokban mégis re-
ménykedtünk, hogy gyõzhet a
halálos kór felett.

1952. október 19-én szüle-
tett Budapesten. A család rövid
móri, enyingi, fehérvári kitérõ
után 1964-ben Bicskére költö-
zött, Kati ott fejezte be az álta-
lános iskolát, és ott érettségi-
zett 1971-ben, a Vajda János
Gimnáziumban, ahol késõbb
óraadó tanárként oktatta a
könyvtári fakultációt választó
diákokat. Nyaranta a bicskei
Petõfi Mûvelõdési Központban
dolgozott, s népmûvelés szakra
felvételizett a Kossuth Lajos
Tudományegyetemre.

Késõbbi pályamódosításában
nagy szerepe volt a bicskei

könyvtár akkori igazgatójának,
Börcs Jánosnak, aki 1974-ben
állást ajánlott neki, és akitõl
sokat és szívesen tanult, akivel
nagyon jó kapcsolata volt. Úgy
érezte, folytatnia kell, amit õ
elkezdett. Az átmenetinek tekin-
tett könyvtároskodásból tehát
életpálya lett. A Debreceni Ta-
nítóképzõ Fõiskolán már nép-
mûvelõ-könyvtáros szakon szer-
zett oklevelet 1977-ben. Kez-
detben feldolgozó könyvtáros,
1978-tól módszertanos volt.
Emellett részt vett az olvasó-
szolgálat napi munkájában, gon-
dozta a helyismereti és a zenei
gyûjteményt.

1990-ben pályázat útján
nyerte el az igazgatói megbí-
zást. A szûkülõ anyagi források
ellensúlyozása, az épület sorsá-
nak bizonytalansága sok gondot
okozott neki. Az önkormányzat
és a segítõkész olvasók közre-
mûködésével sikerült 1993-ban
új könyvtárat avatni Bicskén. A
költségvetési megszorításokat
szponzorok keresésével ellensú-
lyozta, támogatókat talált a he-
lyi vállalkozók körében. Ren-
dezvényeket szerveztek az in-
tézmény szolgáltatásainak nép-
szerûsítésére, pályázatokat írtak,
közérdekû kötelezettségvállalást
hoztak létre a könyvtár támo-
gatására. Idõt, energiát nem kí-
mélve, az egészségét sem félt-
ve dolgozott.

1993-ban és 1998-ban meg-
választották igazgatónak. Szak-
értelmét, elszántságát az önkor-
mányzat is elismerte, õ pedig
újult erõvel vetette bele magát
a munkába: tervezett, dolgozott,
építette a könyvtár jövõjét, a
jövõ bicskei könyvtárát. Azt a
jövõt, amelynek õ már nem le-
het részese.

Fontosnak tartotta a gyere-
kek olvasóvá nevelését. A me-

gyében az elsõk között szerve-
zett nyári olvasótáborokat a
gyerekeknek, és ezekhez támo-
gatókat is szerzett. Emellett
megoldotta az idõs, beteg em-
berek könyvtári ellátását is.

A helytörténet, a helyi érté-
kek felkutatása mindig szívügye
volt. Sokat tett a könyvtár név-
adója, Nagy Károly megismer-
tetéséért. Vallotta, hogy a helyi
értékek felkutatása, megõrzése,
az események dokumentálása a
jelen és a késõbbi korok szá-
mára, ezek közkinccsé tétele
segíti elõ az igazi helyi társada-
lom kialakulását. Jelentõs sze-
repe volt Forgács Antal költõ
és Nagy Károly csillagász bics-
kei emléktáblájának felállításá-
ban. Érzékenyen és hozzáértés-
sel reagált a könyvtárral kap-
csolatos új igényekre. Szakmai
és közéleti munkásságát Bics-
ke városa 2001-ben Bicskéért
Emlékéremmel ismerte el.

Nagyon jó kapcsolata volt
közvetlen kollégáival, a megyei
könyvtárral és a megye könyv-
tárosaival.

Búcsúzunk Tõle, de nem
feledjük a személyiségébõl ára-
dó lelkesültséget, kedvességet,
a vele való találkozások, beszél-
getések emlékét.

Komlósi József


