
Perszonális

Új vezetője van 
a Zala Megyei Könyvtárnak

Fél éve hunyt el a Zala Me
gyei Könyvtár igazgatója, Né
meth László. A könyvtár veze
tését ezalatt megbízottként 
Bangó Béla igazgatóhelyettes 
látta el. Szeptember 16-án Ba
lázs Bélát, az MSZMP Zala 
Megyei Bizottságának ideoló
giai titkárát kinevezték a 
könyvtár igazgatójává.

Balázs Béla Zalavégen szü
letett 1932-ben. A középiskolát 
Sárvárott végezte. 1955-ben 
szerzett diplomát Budapesten az Idegen Nyel
vek Főiskoláján, a sajtó és könyvkiadás angol 
fordítói szakán. Az idegen nyelvtudás iránt 
megnyilvánuló szerény igény és a szülőföld 
vonzása miatt örömmel fogadta el a felajánlott 
könyvtárosi állást Zalában. Rövid ideig a me
gyei könyvtárban dolgozott, majd a jugoszláv 
határszélen lévő kis járási székhely, Letenye 
könyvtárának lett az igazgatója. Itt sajátította 
el a szakma alapjait és innen végezte el levelező 
tagozaton az Eötvös Loránd Tudományegye
tem könyvtáros kiegészítő szakát 1962-ben. 
Angol nyelvtudása révén a könyvtárba járó 
külföldi szaklapokból és a nagy könyvtáraktól 
kapott szakirodalomból figyelemmel tudta kí
sérni az angol nyelvterületek közkönyvtári fo
lyamatait, törekvéseit és módszereit. Tanul
mányozta az ún. „nem könyv jellegű” médiá
kat, nevezetesen az angliai hanglemezkönyvtá
rak, illetve -gyűjtemények szerepét, az itthoni 
alkalmazás lehetőségeit. Kísérletével a letenyei 
járási könyvtárban akkor országos szakmai ér
deklődést keltett. Publikációi, referátumai je
lentek meg a hazai szaksajtóban (Könyvtári 
Figyelő). Tevékenysége elismeréseképpen a 
hatvanas évek első felében tagja lett az Orszá
gos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács
nak.

1962-ben kinevezték a 
Nagykanizsai Városi-Járási 
Könyvtár igazgatójának, s eb
ben a pozícióban 1965-ig dol
gozott. A letenyeinél lényege
sen nagyobb könyvtárban 
szakmai törekvéseit még in
kább érvényesíteni tudta. 
Eredményes munkát végzett a 
városi és a hozzá tartozó közsé
gi könyvtárak működési körül
ményeinek, a személyi és tár
gyi feltételek javítása terén.

Könyvtári munkája mellett aktív közéleti 
tevékenységet is folytatott. Ennek köszönhető, 
hogy 1965-ben meghívták a megyei pártappa
rátusba, ahol öt évig mint beosztott pártalkal
mazott foglalkozott a megye kulturális ügyei
vel. 1970-ben megválasztották Zalaegerszeg 
város tanácselnök-helyettesévé. Ezt a posztot 
1980-ig töltötte be. Itt sem szakadt el teljesen 
eredeti foglalkozásától, a kulturális és közmű
velődési terület is felügyelete alá tartozott. 
1980-ban visszakerült a megyei pártappará
tusba, ahol előbb osztályvezetőként, majd me
gyei titkárként dolgozott. Az eredeti pályától 
távol töltött huszonhárom évben főképpen a 
megye és a városok művelődési kérdéseivel, 
továbbá olvasásszociológiával és informatiká
val foglalkozott. Több alkalommal vett részt 
külföldi kongresszusokon, szakmai tanácsko
zásokon „aktív résztvevőként”, így 1977-ben 
Svédországban, 1982-ben Ausztriában, 1986- 
ban Jugoszláviában. A különféle társadalom- 
tudományi folyóiratokban több írása jelent 
meg, számos kötet, kiadvány szerkesztésében 
vett részt. Érdeklődése a könyvtárügy iránt 
mindvégig megmaradt. Gazdag közéleti ta
pasztalatait az elkövetkezendő években Zala 
megye könyvtárügyének fejlesztésében kívánja 
kamatoztatni. (B. B.)
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