
IINN  MMEEMMOORRIIAAMM  

BALÁZS BÉLA 
1932–2007 

 

 
A Deák Ferenc Megyei Könyvtár névadó ünnepsége (1988. október 17.)  

Balázs Béla, Szente Ferenc, dr. Skaliczky Judit 
 

 
 Hetvenöt éves korában elhunyt a Deák Ferenc Megyei Könyvtár nyugalmazott 
igazgatója, Balázs Béla. 1955-ben itt kezdte könyvtárosi pályafutását, amelyet 
Letenyén, majd Nagykanizsán folytatott. Ezután politikusi pályára lépett. 1988-ban tért 
vissza könyvtárunkba, s 1992-ig volt igazgató. Vezetése alatt vettük fel a „haza bölcse” 
nevét, kezdtük meg a szolgáltatások modernizálását. Vele indítottuk el 1990-ben a Zalai 
Könyvtári Levelezőt is: rá emlékezve álljon itt egy részlet a lap 1., bevezető számába írt 
„Ajánlásából”.  
 
 ”A zalai könyvtárosok jól tudják, hogy napjainkban az alapvetően megváltozó társadalmi 
viszonyok, mint minden intézményt, a könyvtárakat szintén lényegbevágóan érintik. Ezért van szükség 
arra, persze a nemzetközileg jól bevált alapelvek és értékek megtartása mellett, hogy a lap segítségével is 
hozzájáruljunk a szűkebb könyvtári horizont átalakításához, az ehhez szükséges tájékoztatás és 
tapasztalatcsere biztosításához. A különféle túlzásoktól és hivalkodástól mentes kiadvány szerkesztőinek, s 
minden benne publikálónak, a nehéz anyagi feltételek mellett is tartós ambíciót adhat az az erősödő 
felismerés, hogy a könyvtárak által összegyűjtött, feldolgozott és folyamatosan közvetített információk, 
ismeretek, tudás, a mindennapi élet csak az iskolához mérhető nélkülözhetetlen értékei közé tartoznak. Ha 
ez így van, akkor pedig ennek közösségi honorálásában a könyvtáros bízván bízhat. Bizony a tisztességes 
és eredményes könyvtári munka nagyobb megbecsülésére lenne szükség. A zalai kisebb-nagyobb 
könyvtárak fejlesztése, bővítése, tatarozása és rekonstrukciója – sajnos néhány jó példát kivéve – 
évtizedeken át mindmáig a sor és a sorrendiség végére maradt. Így aztán lehangolóan sok ma az alapvető 
működési feltételekkel, raktározási gondokkal, elavult technikákkal, alacsony pénzkeretekkel küszködő 
könyvtár, nem is beszélve az elégtelen személyi feltételekről. 
 Hasznos tevékenységük miatt pedig jobb sorsra érdemesek a zalai könyvtárak. Az ismerten rossz 
körülmények ellenére a nagyobbak, az ambiciózusabbak, a bevált szolgáltatások megtartása mellett, új 
eljárásokra, módszerek bevezetésére vállalkoznak. Vállalják az új ismerethordozók befogadását és 
forgalmazását. Rendkívüli anyagi és egyéb erőfeszítések révén megkezdődött a modern számítástechnika 
könyvtári alkalmazása, a helyi (off-line) számítógépes adatbázisok kiépítése, a vonalas (on-line) 
rendszerekbe történő bekapcsolódás és számítástechnikai szakembereket fogadnak, alkalmaznak a 
könyvtárak. A könyvtárakban az emberi, a stílusbeli megújulás is megkezdődött, új, szolgálat jellegű 
viszonyba akarnak kerülni a használókkal, ezen belül a fiatalokkal, diákokkal, a szakemberekkel és a helyi 
közösségekkel. Csak így tudják a könyvtárak a nagy európai és globális hagyományokra épülő 
életrevalóságukat és kétségtelen hasznosságukat bizonyítani.” 
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