
jük tartozik Apai Béláné is, példás életútját, szakmai tel- kolai tanulmányaihoz anyagi és erkölcsi támogatásként

jesítményét mégis kevesen ismerik. A szakma figyelmét ma ösztöndíjat biztosítson); Kovács Máté szellemi hagyaté-

elsõsorban a gépesítés, a pályázgatás, az állandó változások- kának gondozása; fiatal könyvtáros ok továbbképzésének

hoz való alkalmazkodás köti Ie. Nem veszik észre a könyv- támogatása (doktori program, részvétel tudományos kon-

tárfejlesztés mellett a tanulókért, a tanárokért élõ, dolgozó ferencián, publikációk megjelentetése st~.)".

kollégát. Hangodi Agnes kuratóriumi titkár

Pedig hosszú évtizedekig fáradozott kiemelkedõen jó

eredménnyel -a nevelés mellett -könyvtárak alapításá-

val, építésével. 1965 és 1980 között a budapesti Petõfi ,

Gimnáziumban fejlesztett ki egy modem könyvtárat. Az Berky Peter

utóbbi évtizedben az újraindult Lónyay Gimnáziumban l ' k '
hozott létre többszöri költöztetés után egy a kornak meg- em.e e,.e

felelõ, mintaszerûen feldolgozott állományú iskolai könyv-
tárat. A létezés legnagyobb titka a halál. Misztikus,

A Bod Péter Társaság számára nagy ajándék, hogy megfoghatatlan és megmagyarázhatatlan az ér-

évek óta, ma is aktívan részt vesz a munkában, titkár- zelem számára. Fájdalom és csönd veszi körül.

ként. Most, amikor ötvenhárom év után nyugdíjba vonul, Csönd van a könyvtárban is, döbbenet üli meg

továbbra is számítunk bölcsességére, lelkiismeretes tevé- lelkünket. Néma pillantások, összenézések -és

kenységére, töretlenül derûs, nyugodt lényére. tudjuk: csak õrá gondolunk valamennyien, folya-

A Bod Péter Társaság vezetõi nevében:. , , matosan, minden pillanatban. Majd kimondjuk
Ugrm Gaborne százszor, mert nem his.s.zük el, hogy ez megtör-

elnök, nyugalmazott könyvtárostanár ténhetett: Meghalt Berky Péter. Élt ötvenhat évet.

Het évet dolgoztunk együtt, de most úgy tû-

1 %-ok nik, mintha öröktõl fogva itt élt volna köztünk.

Dokumentátorként kezdte és osztályvezetõként
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség a személyi fejezte be nálunk életét. Soha nem használta az

jövedelemadó egy százalékából a 2002. évben 16988 osztályvezetõi titulust, nem is volt rá szüksége. A

forintot kapott, az összeget számítógépes anyagok vásár- neve elégséges volt a tisztelethez, a tekintélyhez

lására fordítottuk, Köszönjük mindenkinek, aki úgy dön- honvédségszerte annak szemében, aki szakirodal-

tött, hogy adója e részébõl a szövetség közhasznú tevé- mat keresett az egyetem könyvtárában. A Berky

kenységét támo~atja., .Rem~ljük, eb?en az évben i~ töb- név igazodási pont volt a tájékoztatás területén.

ben lesznek, akIk adoJuk tarsadalml szervezetnek atutal- Tudott mindent a szakmáról. Minden kérdésre

ható egy százalékával a szövetség céljainak megvalósítá- k .t t ' k te a va' las zt ig azán átérezte a tá-
, , ." 08 2 41 I ~ . k .z aroan eres ,

sat segItlk. Adoszamunk: 196721 --nlormatl al .' k ' fi 1 1 " , '
té Kö tá . S .. t é je oztatas e e ossege .

s nyv rI zove s g. k ' k d 1 h 1 d '

Soha nem er e ett azza a ata mas tu as-

* anyaggal, amelyet birtokolt. Végzettsége szerint

A 200 1-ben közhasznú fokozatot elnyert Kovács Máté könyvtáros volt és szociológus, de több annál:

Alapítvány kuratóriuma ezúton köszöni meg mindazok egyetemes elme. Hûen és a szó legnemesebb ér-

támogatását, akik 2001. évi személyi jövedelemadójuk t 1 ' b 1 , tt 1 S olga'
lta az egy etemet a hon-, , " á lák ' A eme en a aza az,

egy százalekát az alapItvány adoszam ra uta tat. z 'd ' h d d ' t ' k .. t ' t, I ' 1 , , ve seget a a tu omany es a onyv ara.

összesen 50 140 forIntot az IdeI év 10 yaman az a aplto .' " ?

okiratban meghatározott céljaink megvalósítására fordít- Múyen volt egyebkent.
k '. k Mindenkor úriember. Figyelmes mun atars,

JU .
Az alapítványhoz 2003-ban is eljuttatható a tavalyi kellemes beszélgetõpartner. Jó bajtárs, mondhat-

év személyi jövedelemadó jának egy százaléka, adószá- nánk. Segítõkészségét megmentett sorsok doku-

munk: 18084908-1-41 Kovács Máté Alapítvány. Annak mentálják. Mégis, kisebb szeletet vágott le az élet-

érdekében, hogy szakrnánk e nemes célú alapítványa to- bõl, mint ami õt egyébként megillette volna. Pu-

vább folytathassa munkáját, támogathassa az utánpótlás ritán életet élt, ami lényébõl fakadt. Igen, jó és

nevelését, tisztelettel kérjük és várjuk Kovács Máté tanít- nemes ember volt.

ványait, tisztelõit s mindenkit, aki felelõsséget érez ügyünk Költözködik a könyvtár, pakoljuk ki Péter szo-

iránt: ebben az évben adójuk társadalmi szervezetnek, báját. A legnehezebb órákat éljük át. Legszíve-
alapítványnak átutalható egy százalékát ajánlják fel a Ko- bb b ' ' k az ali to' t hogy meg õrizzünk

" " se en ezarnan :J'
vács Máté Alapltvany szamara. . d ' k' ..1 ' , ' k .' kI " ' 1. ( ' I I ' t ' k. tb ' 1) mm ent, es zvu re razrnan : vIsszavarun.

Az a apltvany ce Ja resz et az a apI o o Ira o : "a , ,., ..
magyar mûvelõdés ügyének, közelebbrõl a magyar könyv- " De :ehe,tetlen. !gy vegzghuzzuk a ~ezunket a

tári kultúra fejlesztésének támogatása (oly módon, hogy konyvezn, es annYIt mondunk: Szerettunk, Berky

tehetséges és rászoruló, a magyar felsõfokú könyvtáros- Péter. Szeretünk, Berky Péter.

képzõ intézményekben tanuló fiatalok egyetemi és fõis-
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