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Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.

Lásd a mi szemünkkel az elmúlt száz évet!
A tavalyi Nagy olvasási kihívás megmutat-
ta, hogy igazi könyvmolyokkal vagyunk 
körülvéve, akik imádják a jó és érdekes 
könyveket. Ezért elhatároztuk, hogy a 
jövőben is készítünk hasonló ajánlókat, 
melyek egyszerre jelentenek szórakozást 
és kihívást az olvasóknak, valamint lehe-
tőséget az egyetemi könyvtárnak, hogy 
megmutassa egy kevésbé ismert arcát. 
Az idén pedig egy igazán jó apropót is 
találtunk erre.

Éppen száz éve annak, hogy 1916. 
tavaszán a Vallás- és Közoktatásügyi Mi-
nisztérium dr. Csige Varga Antalt könyvtár-
őrré, majd ideiglenes könyvtárigazgatóvá 
nevezte ki. Feladata az egyetemi könyvtár 
önálló megalapozása, szervezeti és ügyviteli 
szabályzatának kidolgozása volt. Hagyo-
mányosan innen számítjuk az intézmény 
megszületését, amit 1917 nyarán – jobb 
megoldás híján – a Simonffy utca 2/b-c 
számú bérház második emeletén bérelt 
helyiségben rendeztek be. 

Azóta a Debreceni Egyetem könyvtára 
a második legnagyobb lett az országban, 
hét épületben, sok ezer négyzetméternyi 
területen, immár 6 millió kötetet meghaladó 
állománnyal. Az itt száz év alatt felhalmozott 
információ nem csak mennyiségében, de 
minőségében is kiemelkedő. Könyveink, 
folyóirataink, zenei gyűjteményünk, elekt-
ronikus és online adatbázisaink páratlan 

tárházát nyújtják a múlt, a jelen és talán a 
jövő megismerésének is. 

Ez a gondolat ihletett minket, amikor az 
új ajánló kidolgozásába fogtunk. Úgy véljük, 
a DEENK gyűjteménye olyan lenyomata az 
alapításunk óta eltelt időszak történetének, 
melyet mindenkinek meg kell ismernie. 

Egy évszázad tudása – tíz részben
Vajon milyen slágereket hallgattak a vi-

lágháború előestéjén, hogyan szórakoztak 
az 60-as évek tinédzserei, milyen volt az élet 
a 80-as években, és a legfontosabb: régen 
tényleg minden jobb volt? Az ilyen és ehhez 
hasonló kérdések mindannyiunk fejében 
ott motoszkálnak, s mi most lehetőséget 
kívánunk teremteni arra, hogy ezekre bárki 
megtalálhassa a választ.

Az idei ajánlóban a gyűjteményünkön 
keresztül szeretnénk bemutatni az elmúlt 
évszázadot. A könyvtár életének első száz 
évét tíz egyenlő szakaszra osztva, minden 
hónapban egy-egy évtized bemutatására 

vállalkozunk. Márciusban az első három évti-
zeddel, az 1920-as, a ’30-as és a ’40-es éveket 
bemutató anyaggal kezdünk, amit áprilisban 
a nem kevésbé izgalmas ’50-es évek követ-
nek. Nyárra már a ’70-es éveket tapossuk, 
hogy aztán az év végére visszapillantsunk a 
közelmúltba, a 21. század első évtizedébe. 

Tartalmilag sokszínű összeállításra törek-
szünk. A szép- és szórakoztató irodalom mel-
lett éppen ezért helyet kap a tudományos- és 
népszerűsítő szakirodalom is. Így lehetőség 
nyílik az adott időszak tudományosabb 
megközelítésből történő vizsgálatára, egy-
egy témában való alaposabb elmélyülésre is.

Nem csak a polcokon
Formailag hasonló változatosságban 

gondolkodunk. Az ajánlókban 
a könyvtári dokumentu-
mok majd’ minden 
típusa megtalál-
ható. A könyvek, 
e-könyvek, hangos 
könyvek mellett fontos 
szerepet kapnak 
a folyóiratcikkek 
nyomtatott és 
e l e k t r o n i k u s 
változatai, az adat-
bázisok és természetesen 
az egyetem saját elektronikus 
archívuma, a DEA. A 20. századi popkultúra 
megismerése zenei anyagok és ilmek nél-
kül szinte lehetetlen, melyek hordozói (ba-
kelitlemezek, magnókazetták, VHS-szalag) 
önmagukban is egy korszak jelképei voltak, 
lejátszásukhoz pedig minden feltétel adott 
a Médiatárban.

A könyveket és más nyomtatott anya-
gokat a DEENK könyvtáraiban külön erre 
felállított polcokon lehet böngészni, kölcsö-
nözni. Az ajánlók ezúttal is külön weboldalon 
(www.100ev.deenk.hu) tekinthetők meg, 
ahonnan az elektronikusan elérhető anyagok 
közvetlenül hozzáférhetők, le is tölthetők. 

A programhoz egy Facebook-esemény 
is kapcsolódik, a végén természetesen lesz 
nyeremény is, de hogy mi és hogyan lehet 
megnyerni, az maradjon egyelőre titok.

P. L. 


