
2011. december 2-án 77 éves korában el-
hunyt dr. Sz. Szabó László, a debreceni Vá-
rosi Könyvtár alapító igazgatója.

Sz. Szabó László az egyetem magyar-tör-
ténelem szakának elvégzése után, l957 júliu-
sában a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárban
helyezkedett el. A hálózati-módszertani cso-
port munkatársaként a vidéki könyvtárak se-
gítése, ellenõrzése tartozott a feladatkörébe.
Munkája mellett elvégezte az ELTE könyv-
tár szakát.

1961. január l-jével az akkor létrehozott
debreceni Városi Könyvtár igazgatójává ne-
vezték ki. A megyei könyvtártól 9 fiók-
könyvtárat és l4 könyvkölcsönzõt vett át.

Nagy ambícióval látott hozzá a városi
könyvtárhálózat megszervezéséhez és a ta-
nyai iskolákban levõ könyvkölcsönzõk jobb
könyvellátásának megalapozásához is. Az
intézmény megalakulásakor három munka-
társával fáradhatatlanul küzdött a fiókkönyv-
tárak fejlesztéséért, mûködési körülményeik
javításáért, a könyvbeszerzési keret növelé-
séért.

Rendkívüli szívósság, fáradhatatlan mun-
kabírás, következetesség, precizitás jelle-
mezte. Fontosnak tartotta az intézmény fenn-
tartójával, a város könyvtáraival való folya-
matos kapcsolattartást. Elõadásokat tartott a
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulatban.
Rendszeresen közölt kritikákat az Alföld cí-
mû folyóiratban és a debreceni napilapban,
elsõsorban az élõ magyar irodalom tárgykö-
rébõl.

Doktori disszertációja a Debreceni Déri
Múzeum 1968-as évkönyvében és különle-
nyomatban is megjelent: Adalékok a debre-
ceni városi könyvtár múzeumi éveihez
(1928–1944) /613–631 p./

Publikált a Könyvtáros címû folyóiratban
(pl. Debrecen könyvtári kultúrája: a város és
könyvtári múltja /1961. 12. sz. 717–722. p.,
A Debreceni Városi Könyvtár /1962. 2. sz. 
96 p.).

l963-ban elkészítette – kéziratban maradt
ránk – Debrecen város könyvtárfejlesztésé-
nek húszéves távlati fejlesztési tervét.

Sz. Szabó László l964 végén megvált a
debreceni városi könyvtártól. Rövid ideig
részt vett a város mûvelõdéspolitikai irányí-
tásában. Ezt követõen aspiráns lett, és mûve-
lõdés-szociológiából kandidátusi fokozatot
szerzett Moszkvában. Hazatérve a Kossuth
Lajos Tudományegyetem Mûvelõdéstu-
dományi és Felnõttnevelési tanszékén volt
oktató. Elsõsorban elméleti és szociológiai
kérdésekkel foglalkozott. E témakörben több
tanulmánya jelent meg. 

Megbízták, hogy Arató Attilával, a me-
gyei könyvtár igazgatójával, dolgozzák ki az
informatikai kar indításának koncepcióját és
mûködési rendjét.

A Mûvelõdéstudományi és Felnõttne-
velési tanszék egyetemi docenseként ment
nyugdíjba.

Mind a debreceni Városi Könyvtár, mind
az egyetem kegyelettel emlékezik meg 
Sz. Szabó László életmûvérõl, munkásságá-
ról. ■
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