Jutalom átadási ünnepség
Balázsi Dorinának, a Kovács Máté biobibliográfia 2007-2014 terjedő időszak összeállításáért
2015. 12. 07. – Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára Főigazgatójánál

A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma nevében köszöntelek Benneteket - egy rendhagyó és megtisztelő alkalommal vagyunk most együtt.
 Mint ismeretes, Kovács Máté, a nemzetközi és a hazai könyvtárkultúra és könyvtáros képzés kiemelkedő személyisége ez év novemberében lett volna 109 éves – Rá emlékeztünk a Magyar Tudományos Akadémián tartott konferencián, s most ebben a „családias” körben idézzük meg Őt.
 Kovács Máté életútja szorosan kötődik Debrecenhez: itt folytatta egyetemi tanulmányait, majd Ő lett a debreceni egyetemi könyvtár vezetője (1949-1956): a nevéhez fűződik a könyvtár második nemzeti könyvtárrá alakítása. Ezt követően az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető professzoraként szervezte és nevelte a következő könyvtáros generációkat 1972-ben bekövetkezett haláláig.
A most e körben jelenlévőket különböző vonatkozásban ugyan, de szintén Ő köti össze: 
leánya, Kovács Ilona, az Országos Széchenyi Könyvtár ny. osztályvezetője, a Kovács Máté Alapítvány létrehozója,
Karácsony Gyöngyi a Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerezte informatikus könyvtáros diplomáját, most a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára főigazgatója – Kovács Máté követője e pozícióban,
Eszenyiné dr. Borbély Mária szintén a KLTE.n szerezte informatikus könyvtáros diplomáját, korábban a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár igazgatója volt, jelenleg a Debreceni Egyetem Informatika Kara Könyvtárinformatika Tanszéke oktatója, az MKE elnöksége tagja,
az Ő jelenlegi tanítványa informatikus könyvtáros mester szakon Balázsi Dorina, aki Kovács Máté biobibliográfiája máig utolsó szakaszát állította össze.
Magamról: azon egyre kevesebbek közé tartozom, akit még tanított Kovács Máté az ELTE nappali tagozatán a 60-as évek első felében. Modern kultúrafelfogása, a könyvtáros szakma széleskörű kapcsolatrendszere bemutatása a kultúra más területeivel, személyes hatása a tanórákon s az azon kívüli szakmai és szabadidős együttlétek jó például szolgáltak számomra a könyvtáros képzésben eltöltött pályámon. Sok más mellett említem pl. a művelődési tárca tanácsadójaként működő Könyvtárosképzési és Továbbképzési Szakbizottság tagjaként vállalt szerepem a debreceni egyetemi informatikus könyvtáros képzés megindításában (1989), fejlesztésében és az oktatásban. Éveken át szerveztem és vezettem a Kovács Máté Kört az informatikus könyvtáros, matematikus, fizikus, politológus, pedagógus, magyar szakos egyetemi hallgatók körében. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a szintén Professzor Úr által nevelt kollégákkal olyan szakembereket indíthattunk el a könyvtáros pályán, mint pl. Karácsony Gyöngyi, vagy Eszenyiné Mária. S itt a harmadik nemzedék is Balázsi Dorina személyében.
Az ilyen nagyformátumú személyiségek esetében, mint Kovács Máté, az utókor egyik elsődleges feladata, hogy feldolgozza munkásságát. Ennek alapja a munkáját és annak hatását bemutató publikációk összegyűjtése biobibliográfia formájában. E nem kis feladatra debreceni főiskolai/egyetemi hallgatók vállalkoztak tanáraik segítségével, tisztelegve a Professzor Úr emléke előtt, őrizve és ápolva hagyatékát: 
Kovács Máté szakirodalmi munkássága és a róla szóló irodalom címmel
az 1927-től 1982-ig. terjedő szakasz Kis Mária, a Debreceni Tanítóképző Főiskola népművelő-könyvtáros hallgatója munkája, tutorok: Kertész Gyula, Kovács Ilona
az 1983-tól 2006-ig terjedő szakasz Fehér Anita, a Debreceni Egyetem Informatika Kara informatikus könyvtáros szakos hallgatója munkája, tutor: Suppné dr. Tarnay Györgyi
a 2007-től 2014-ig terjedő szakasz Balázsi Dorina, a Debreceni Egyetem Informatika Kara informatikus könyvtáros hallgatója munkája, tutor: Suppné dr. Tarnay Györgyi.
Így jelenleg Kovács Máté életműve: a közgyűjteményekben fellelhető kéziratos és publikált forrásai, s a róla szóló irodalom teljességre törekvően a kutatók rendelkezésére áll. 
A Kovács Máté Alapítvány Kuratóriuma támogatta e munkát, a bibliográfia készítőit pályadíjakkal jutalmazta.
Kérem Kovács Ilonát, adja át Balázsi Dorinának a megtisztelő pályadíjat.
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