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Bevezetés 

Témám a Debreceni Egyetemi Könyvtár története. Az intézmény életétének bizonyos 

korszakaival sokan foglakoztak, de ilyen átfogóan kevesen, célom a legfontosabb események 

számbavétele a megalakulástól a jelenkorig.  

 

Kutatásaim során Korompai Gáborné munkái szolgáltak számomra útmutatásként. 

Felhasználtam a Debreceni Egyetemi Könyvtár kézirattárában fellelhetı könyvtári 

dokumentumokat, a Debreceni Egyetem Évkönyveit, valamint a Könyvtár éves összefoglaló 

jelentéseit.  

 

Mivel szakdolgozatom témája majdnem száz évet ölel fel, és keretei meglehetıen szőkösek, 

kénytelen voltam a rendelkezésemre álló hatalmas mennyiségő információt megszőrni. 

Bizonyára sok fontos adatot vesztettem, munkámat ráadásul hátráltatták a hiányos 

feljegyzések a hatvanas-hetvenes évekrıl.  

 

Természetesen az ott dolgozók munkássága önmagában megérdemelne egy tanulmányt, a 

legcélravezetıbbnek mégis azt tartottam, hogy az intézmény történetének jelentısebb 

szakaszait kiemelem, ezekrıl részletes információval szolgálok. 
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Az elsı huszonöt év 

 

Az egyetemi könyvtár nem az 1914-en megalakult egyetemmel egyidıben alakult. Maga az 

egyetem a Református Kollégiumból nıtt ki. Átvette a kollégium fıiskolai tagozatának 

csaknem mindem professzorát, sıt, az egyetemi oktatás még éveken keresztül a kollégium 

épületében zajlott. Természetesnek látszott, hogy a kollégium több száz éves, gazdag 

könyvtára egyetemi könyvtárrá alakuljon. Ez az ötlet azonban nem valósult meg. A könyvtár 

megalapítását 1916. március 16-tól lehet számítani. Az egyetemre hárult, sok egyéb nehézség 

mellett, egy megfelelı könyvtár kialakítása. Ekkor nevezte ki a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium Dr. Csige Varga Antalt egyetemi könyvtárırré.  

„A m. Kir. És vallás- és közoktatásügyi miniszter úr és a tiszántúli református egyházkerület 

közt az 1913 év folyamán (12.765-1913. IV. Vkm. Sz. Rendelet és az egyházkerület 1913. 

Évi 134. Sz. határozata) az a megállapodás jött létre, hogy az egyházkerület – tulajdonjogának 

fenntartása mellett - kollégium nagy értékő könyvtárát az egyetem tanárainak, és hallgatóinak 

szabad használatára átengedi, még pedig akként, hogy a könyvek az egyetemi könyvtár 

helyiségeiben használhatóak legyenek. 

 E megállapodás alapján, az egyetem 1914/15. évi tanácsának egyhangú 

elıterjesztésére a m. Kir. Vallás-és közoktatásügyi miniszter úr 64.160-1915.IV. vkm. Sz. 

Leiratával  aziránt kereste meg az egyházkerületet, járuljon hozzá, hogy a kollégiumi 

könyvtárnak az egyetemi tanulmányoknál használható része letétként az egyetemi 

könyvtárban helyeztessék el. Ezzel a könyvtár gazdag megalapozásához, és igen becses 

történeti anyaghoz jutott volna, a kollégiumi könyvtár pedig megóvatott volna az elavulás 

lehetıségétıl. 

 Minthogy az egyházkerület 1915. Évi ıszi közgyőlésén (707-1915.sz.a.) akként 

határozott, hogy könyvtárát annak mai helyén kívánja továbbra is fenntartani, és csupán olyan 

szolgálati viszony létesítését kívánja, amely a két könyvtár kölcsönös használatát teszi 

lehetıvé, ennélfogva sürgısen intézkedni kellett az egyetemi könyvtár önálló megalapozása 

iránt. 

 Egyetemi tanácsunk egyfelıl felkérte a vallás-és közoktatásügyi miniszter urat, hogy 

az egyetemi könyvtár felépítése, illetıleg megtervezése iránt mielıbb intézkedni 

méltóztassék, másfelıl elıterjesztést tett a könyvtár szervezı munkálataira hivatott s 

ideiglenesen az igazgatói tisztet ellátó könyvtárır kinevezése, és a könyvek vásárlásához 
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szükséges összeg engedélyezése iránt. 

 A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az egyetemi tanács egyhangú elıterjesztésére 

kinevezte Dr. Cs. Varga Antal, a minisztériumba beosztott kir. S. Tanfelügyelıt s ıt 

ideiglenesen a könyvtár igazgatásával is megbízta. 

 A kinevezett könyvtárır állását elfogadta s a melléje beosztott napidíjasokkal 

megkezdte a szemináriumi könyvtárak elrendezését, valamint az egyetemi könyvtár szervezeti 

és ügyviteli szabályzatának kidolgozását. 

 Az egyetemi könyvtár megnyitása a legközelebbi tanév egyik legfontosabb és 

legsürgısebb feladata lesz. 

(Évkönyv, 1915/16. 63-64. l.)” 1 

 

A könyvtár megbízott igazgatója azonban egyelıre csak az egyes tanszékekhez tartozó, ún. 

szemináriumok könyvtárainak a rendezésével foglalkozhatott. 1917 nyarán bérelték ki, jobb 

megoldás híján a Simonffy utca 2/b-c számú bérház második emeletét, melyet hamarosan be 

is rendeztek. Addig is a könyvtár fıleg ajándékozás útján hozzájutott könyvekhez, elsısorban 

az egyetem révén, de voltak szép számmal magánajándékozók. Megindultak a könyvtár 

pártfogóinak ajándékozásai is, jó példával jártak elıl az egyetemi professzorok. Az elsı tétel a 

naplóban Euler, Leonard: Opera Omnia. A legjelentısebb beszerzési forrás azonban a 

minisztériumi vásárlások voltak. Az elsı nagy miniszteri beszerzés Pfaff Lipot könyvtárának 

megvásárlása volt, valamint valószínőleg a minisztérium irányította néhány nem debreceni 

kötıdéső adományozó figyelmébe a könyvtárat. A jelentısebb adományozók közé tartozott. 

Csikes Sándorné, aki férje orvosi könyvtárát ajánlotta fel, valamint a nagyenyedi Bethlen 

kollégium. A vásárolni kívánt könyvek esetén figyelembe vették a professzorok 

kívánságjegyzékeit. Így jutottak hozz Pecz Vimos klasszika filológia győjteményéhez, 

Dr.Radvánszky Kálmán történelmi, és Kriegsmann egyetemi tanár büntetıjogi könyvtárához. 

A könyvtárnak azonban ezen okok miatt nem volt egységes győjtıpolitikája, nem is lehetett. 

Az egységes győjtıpolitika 1919 után alakul ki. 2 

 

Az 1919-es események után Dr. Csige Varga Antalt leváltották, helyére Szabó Györgyöt 

nevezték ki. Szabó György könyvtártiszt 1918 –tól szolgálta az intézményt, ıt az  1920/1921 

tanévben igazgatói teendıkkel bízták meg. Ebben a zőrzavaros idıszakban, ifj. Szele György 

gyakornokot például túszként tartották fogva, mikor a téli főtés is nehézséget okozott, a 
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gyarapítás rendszertelen volt, a folyóiratok érkeztetése pedig szünetelt. Az 1920/1921. 

tanévben a gyarapodás, kizárólag adományozásra támaszkodott. Legjelentısebb a budapesti 

egyetem duplum könyvtárából 1058 kötet, de adományozott még a berni egyetem, a 

kaliforniai Stafford, az upsalai egyetem, valamint Dr. Cs. Varga Antal is.3 A könyvtár 

vezetésében azonban kabarészerő gyorsasággal zajlottak a változások. Szabó Györgyöt az 

addig könyvtári gyakornokként ott dolgozó dr. Szabó Pál váltotta, akit 1921-ben bíztak meg 

ideiglenesen az igazgatói teendıkkel, ıt váltotta dr. Tankó Béla, aki szintén megbízott 

igazgató volt 1922. február-márciusában, tehát nem egészen két hónapig. İt dr. Pápay József, 

1922. március-áprilisban, szintén megbízott igazgatóként, ıt követte némileg hosszabb ideig, 

alig több, mint két évig, dr. Szentpétery Imre. 4 Fölösleges ecsetelni, hogy ez szinte 

lehetetlenné tette a tervszerő, és hatékony munkát. Ráadásul új alapítású könyvtár lévén még 

nem is állt rendelkezésre felállított katalógus, és könyvtári rend. Nagyban megnehezítette a 

munkát a személyzet állandó cserélıdése, az egyre magasabb árak. Az egyetem 

professzorainak felajánlásából szerény kézikönyvtárat szerveztek, ezeket bocsátották a 

hallgatók rendelkezésére, valamint felvették a kapcsolatot különbözı intézményekkel, hogy 

kiadványaikat a könyvtár ingyenesen, vagy kedvezményes áron megkaphassa. A legnagyobb 

jelentıségő az MTA igazgatótanácsának az adománya volt, mely az akadémiai kiadványok 

díjtalan átengedését (mintegy 430 mővet) jelentett.5 A már eddig is meglévı mőveket 

cserealapként hasznosították. A feldolgozást azonban nehezítette a helytelen, tízes 

szakrendszer, ráadásul ezt még el is rontották. Az eddigi állományt azonban kénytelenek 

voltak ez alapján feldolgozni, hogy legalább a könyvek tartalmának megállapítása helyes 

legyen. Megindult a szemináriumi könyvtárak egyesített cédulakatalógusainak elkészítése, 

valamint a duplum könyvek jegyzéke. Esedékessé vált az állomány revíziója is. Ezek a 

munkálatok gyors ütemben haladta: egyrészt még kicsi volt az állomány, másrészt sajnos a 

gyarapodás mértéke oly csekély volt - az 1922/23 tanévben mindössze 1740 mő 3761 

kötetben – hogy idı volt bıven. Megnehezítette a beszerzést, hogy minden próbálkozás 

ellenére még évtizedekig közvetítıi könyvkereskedelemre szorult a könyvtár. Megkezdıdött a 

régi, helytelen rendszerrıl való átállás egy új szakbeosztásra, betősoros-és szakkatalógusra, 

errıl sajnos bıvebb információt nem találtam. 6 

 

A munka azonban nem folyhatott zavartalanul, ugyanis 1923/24 tanév elsı felében megváltak 

dr. Szentpétery Imrétıl, valószínőleg személyes, és nem szakmai okokból. İt a második 
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félévre a már ezen a poszton megforduló dr. Pápay József váltotta, azonban ı sem maradt 

sokáig, még ebben a tanévben távozott, és a megbízott igazgató szerepkörét újra Szabó 

György látta el. 7 Mindenképpen meg kellett szüntetni a személyzet, és fıleg a felsı vezetés 

állandó cserélıdését. Ennek a káros gyakorlatnak vetett véget dr. Medveczky Károly 1925-

1929-ig tartó kinevezése. Az ı igazgatósági alatt befejezıdött az új szakrendszerre való 

átállás, a cédulakatalógus kiegészítése. Jelentéseiben egyre többször, és egyre 

nyomatékosabban hívta fel a figyelmet a Simonffy utcai ingatlan zsúfoltságára, és 

alkalmatlanságára, és ennek meg is lett az eredménye. 8 

 

Az Egyetemi Könyvtár fennállásának tizenkettedik évében, 1928 májusában elrendelték a 

modern könyvtári épület megalkotását, mely hatalmas elırelépés volt, túlzás nélkül állítható, 

hogy a legnagyobb horderejő esemény a könyvtár életében. 

„Új épületünk alapterülete a mai szőkenszorongó elhelyezkedésnél hússzorta nagyobb és 

meghaladja az 5000 m2 –t. Ebbıl háromezernél több a modern könyvraktár helyiségekre esik, 

melyek félemeletes rendszerő tíz szinten 500000 kötet számára épült és idıvel aránylag kis 

építkezések árán ez a szám még némileg fokozható. E hosszabb zavartalan fejlıdési lehetıség 

mellett kellı gondoskodás történt a megfelelı tágas olvasó-, elıadó-, kiállító és győjtemény 

termekrıl továbbá adminisztratív helyiségekrıl és mőhelyekrıl is.”  

Persze ez rengeteg extra feladatot is jelentett, melyekhez sürgısen neki kellett látni, lévén az 

átadást 1931 nyarára tervezték. Többek között ezért is nevezték ki 1929. január 4.-én Dr. 

Nyíreı István mb. igazgatót, aki már az elızı tanévben az új könyvtár tervein dolgozott. 

Zőrzavaros idıszak zárult le ezzel, a könyvtár további fejlıdésének, sıt, mőködésének 

legalapvetıbb feltétele pedig biztosítva lett. 

 

Fel kellett készülni a megnövekedı forgalomra, melyhez nagyobb munkateljesítményre volt 

szükség, valamint az állomány kiegészítésére, hiszen a helyhiány már nem volt többé gátló 

tényezı. Ezek mellett természetesen a mindennapi munkát is el kellett végezni. A gyarapodás 

nagy részét még mindig az ajándékok teszik ki, de folyamatosan nagyobb hangsúlyt fektetnek 

a külföldi egyetemi cserepéldányok növelésére. Az 1928/29 tanév végére a könyvállomány 

43053 kötetre emelkedett. A rendszeres feldolgozás mellett sajtó alá rendezték a folyóiratok 

központi címjegyzékének új kiadását, valamint az átszervezési munkálatok részeként 

megkezdték a címtárak teljes átírását, a könyvanyag teljes átcsoportosítását, a kézi könyvtár 
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átdolgozását. A Könyvtári Bizottság 1929. április 27.-én megtárgyalta, és elfogadta az 

átszervezési munkálatok rendszeres programját, javadalmi, tervezett katalógus, az új 

szakrendszer, az új címtárak, és az ügymenet szempontjából.9 A következı évek is az 

átszervezés jegyében teltek. A megnövekedett forgalom, és az örvendetesen növekvı 

gyarapodás dacára a munkálatok sikeresen zajlottak. Külön ki kell emelni Vikár Béla 2785 

kötetes nyelvtudományi szakkönyvtárát. Mivel az új gyarapodásokat a könyvtár már nem 

tudta befogadni, Dr. vitéz Bessenyei László igazgató rendelkezésre bocsátott a Református 

Gimnáziumban megfelelı raktárhelyiséget. Erre azért is volt szükség, mert bár az átszervezési 

munkálatok tervszerően folytak, az építkezésekrıl ugyanez nem volt elmondható. Az állam 

pénzügyi nehézségei miatt a könyvtár számára kiutalt összeg oly csekély volt, hogy még az 

elvégzendı munkálatokat is csak töredékében fedezték. Jellemzı adat, hogy a még 1929-ben 

kért 33000 pengı rendkívüli javadalomból több mint egy évvel késıbb érkezett meg 4194 

pengı, a hiányt a beszerzésekre szánt összegbıl pótolták. 10 Ezen nehézségek ellenére az 

1930-1931 tanévben a gyarapodás elérte a 9200 kötetet, mely négyszerese volt az átszervezési 

munkálatok elıtti éveknek. Új gyarapodási tételt jelentett ugyanis a Hajdú-, Szabolcs-, 

Szatmár- és Bihar megye területén megjelenı, és a debreceni kir. ügyészséghez 

beszolgáltatott nyomtatványokból kapott köteles példányok. 11 

 

Újabb mérföldkı volt a könyvtár életében az új épület régóta várt átadása. Bár az épület 

belseje még bıven hagyott kívánnivalókat maga után, az átköltözést nem lehetett tovább 

halogatni, erre 1932 októbere, és 1933 januárja között került sor. A munkálatok rendben 

haladtak, de a szokásos pénztelenség rányomta a bélyegét a hétköznapokra: „Örömünk 

azonban, hogy az új épületbe költözhettünk, sajnos, távolról sem lehet teljes. Intézetünk csak 

alig negyedrésze mondható az építés szempontjából teljesnek, a többi – közük a Könyvtár 

végleges olvasó- és katalógustermei is – még mindig a befejezetlenség rideg képét mutatják. 

[….] Nagyon megbénítja Könyvtárunk egészséges fejlıdését, hogy javadalmunk  már pár éve 

a szükségletekhez, sıt, a többi egyetemi könyvtárainkhoz képest is teljesen aránytalanul és 

elégtelenül állapíttatik meg, s az anyagi hátrányt még tetézik azok a nehézségek, melyeket a 

külföldi könyv- és folyóiratszámlák devizaszükségleteinek, sajnos, igen késedelmes 

engedélyezései okoznak.” Dr. Nyíreı István, Évkönyv, 1933/34. 12 A forgalom növekedése 

mellett a gyarapodás is évrıl évre növekvı tendenciát mutatott, azonban szinte kizárólag 

adományok, vagy csere útján növekedett az állomány. Ebben fontos szerepet játszott, hogy 
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1935-re már kiépült a legfontosabb 250 egyetemével, és tudományos intézetével a partneri 

kapcsolat. 13 A feloszlatott Országos Pedagógiai Könyvtár anyagának nagy részét a könyvtár 

rendelkezésére bocsátották, ez oly hatalmas mennyiség volt, hogy több mint egy éven 

keresztül húzódott a feldolgozása Azonban vásárlásra alig futotta a szőkös költségvetésbıl, ez 

persze „egészségtelenné” tette az állomány szerkezetét. 

A megnövekedett forgalom, és gyarapodás megkönnyítésére 1936/37-es tanévben 

megkezdıdött, évek alatt elıkészített munka eredményeként, a címanyag szükséges 

átmásolása új szakkatalógus számára. 14 

 

Ráadásul az állam mintha mostohagyerekként kezelte volna a Debreceni Egyetemi 

Könyvtárat. Éveken keresztül visszatérı, vagy meg sem oldott problémák megoldására hiába 

kértek segítséget. Ezt jól érzékelteti az éves jelentésekbıl kiragadott néhány idézet: „Ez évben 

is meg kell ismételnünk annak szomorú megállapítását, hogy az Egyetemi Könyvtár évi 

javadalma évek óta lényegesen kisebb a többi társintézetekénél, és e javadalmazás is a tanév 

végéig annyira bizonytalan részletekbıl áll, hogy minden rendszeres költségvetés jóformán 

lehetetlenné válik. Végül napról-napra jobban akadályozza a Könyvtár mőködését az is, hogy 

még mindig hiányoznak a Könyvtár legszükségesebb berendezései, sıt, még a legelemibb 

felszerelések egy része is. […] Mindezek a nehézségek arra vallanak, hogy intézetünknek a 

többi hazai egyetemi könyvtáraknál lényegesen nehezebb körülmények között kell dolgoznia, 

és e nehézségek egyúttal oly nagy hátrányokat is jelentenek a könyvtárt használó közönség 

szempontjából is, melyek több tekintetben kiküszöbölhetıek volnának” 
15

 

 

„Mindenesetre jellemzı, hogy a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár huszonhat, az V.-XI. fiz. 

Osztályba sorozott rendes tisztviselıvel, és tizenkét altiszttel lát el (nem említve a nagyszámú 

státuson kívüli gyakornokot, berendelt tanárt, és napidíjast), intézetünknél négy stásusbeli 

tisztviselı, és egy altiszt végzi, noha a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár a béke években 

kitőnıen megalapozott, felszerelt, és feldolgozott intézet, míg nekünk még most kell az 

alapvetı munkákról gondoskodnunk.” (Dr. Nyíreı István, 1941. június 23.)
 17

 

 

Azonban paradox módon a fejlıdés üteme töretlen volt, sıt a gyarapodás nagy mértéke szinte 

megoldhatatlan feladatok elé állította a dolgozókat, különösen az 1937-38-as tanévben. A 

szokásosnak mondható gyarapodáson felül nemcsak a már említett Országos Pedagógiai 
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Könyvtár állománya, hanem a minisztérium által megvásárolt 4500 kötetes Sulyok-féle 

könyvtár is az egyetemi könyvtár állományát duzzasztotta, bár nem beszélhetünk továbbra 

sem tervszerő gyarapításról. A puszta fizikai feldolgozásra sokszor alkalmi munkások 

segítségét kellett igénybe venni, azonban ez is csak kis segítséget nyújtott, bérezésükre 

ugyanis nem volt fedezet. A bibliográfiai feldolgozás lassan haladt, ráadásul a nehézségek 

ellenére a könyvtár két dolgozóját máshová helyezték. Az éveken, mondhatni a megalakulás 

óta húzódó problémákhoz újak is társultak. A gazdasági válság győrőzése egyre 

kilátástalanabb helyzetbe hozta az egész társadalmat, olyan elemi szükségletek hiányoztak, 

mint a főtıanyag, emiatt a könyvtár a téli hónapok nagy részében bezárta kapuit. Több 

dolgozó katonai behívók miatt hónapokig távol volt. A gyarapodás feldolgozása, és a 

kölcsönzés nem állt le, bár a használati forgalom értelemszerően jelentısen visszaesett. 15 

Örvendetes tény volt azonban, hogy ezekben az években folyamatosan ötven-hatvanezer kötet 

érkezett, ennek köszönhetıen az 1939-40-es tanévben az intézet bibliográfiai egységeinek a 

száma elérte a háromszázötven-ezret. A gyarapodás mértéke több nagy magyarországi 

könyvtár együttes gyarapodását is meghaladta, a személyzet létszáma azonban mindössze az 

ötöde(!) volt a Kolozsvári Könyvtárénak.  

 

 1928-29 1929-30 1930-31 1940-41 

származás szerint kötet    

vétel 840 4450 4313 1000 

ajándék 1573 4631 3523 53273 

köteles példány - - 648 - 

csere 362 595 668 1766 

letét 362 9 48 1452 

összesen 2775 9388 9200 57498 

16 

Látható, hogy a gyarapodás alig tíz év alatt az ötszörösére nıtt, azonban saját erıbıl való 

vásárlás az állomány töredékét tette ki. A külpolitikai helyzet fokozatos romlása miatt egyre 

nehezebbé vált a külföldi könyvtárakkal kapcsolattartás, ez jelentısen megnehezítette az 

átkölcsönzéseket, hiszen ekkorra Európa nagy része már lángokban állt, és Magyarország is 

sodródott a háború felé. Pusztán a számokat tekintve a fejlıdés rohamos volt. , sıt, az 

egyetemi könyvtárak tekintetében eddig példa nélküli hazánkban, valamint a használati 
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forgalom is tekintélyes volt. Ezeket tényeken leszámítva, a körülményeket figyelembe véve 

azonban elszomorító volt a helyzet. Az új épületbe költözés hatalmas elırelépés volt, a 

Simonffy utcai épület semmilyen szempontból nem volt alkalmas többé egy ekkorává duzzadt 

intézmény befogadására. Ez viszont a problémák csak egy részét oldotta meg, viszont újakat 

vetett fel. A berendezés nagy részét még mindig az 1918-ban beszerzett bútorzatból állt, és 

oly hiányos volt, hogy a címtárnak csak egy töredékét tudták emiatt az olvasók rendelkezésére 

bocsátani. Egyébként is elképesztı körülmények uralkodhattak. Volt olyan idıszak, mikor 

székek hiányában zárva kellett tartani az olvasótermet. A beköltözés után évekkel késıbb is 

befejezetlen maradt az épület, hiányoztak a mosdók, a világítás, és a főtés elégtelen volt. 17 A 

könyvtári személyzet nemcsak létszámában maradt el a többi könyvtárétól. Mivel a bevált 

szakemberek sem a munkakörülményeket, sem a jövıjüket nem látták biztosítottnak, máshol 

kerestek munkát. Az Egyetemi Könyvtárnak ugyanis nem volt rendes állami javadalma, 

kénytelen volt a hallgatóságtól beszedett díjakból tengıdni, a legszükségesebb beszerzéseket 

elvégezni, azonban 1941-ben ezt is megkurtították, ráadásul a munkakörülmények idınként 

az egészséget is veszélyeztették (főtéshiány, túlterheltség). Egy könyvtári alkalmazottra 

máshol 6-800 bibliográfiai egység feldolgozása esett, addig itt ötször, idınkét tízszer annyi, a 

dolgozói létszám, illetve az éves gyarapodás mértékének a függvényében. 18 A bajban a 

lelemény segített sokszor, az intézet technikai újításai az akkori szakvélemények szerint a 

legjobbak voltak az országban. Ez kizárólag az ott dolgozók buzgalmának, és ügyszeretetének 

volt köszönhetı. Ilyen zőrzavaros körülmények között telt el az elsı huszonöt esztendı. Ez 

pedig még csak gyerekjáték volt. A második világháború okozta borzalmak ezután csaptak le 

a társadalomra, az intézményre, és magukra a dolgozókra. 

 

A 2. világháború hatása, és következményei a könyvtárra 

 

A háború elsı éve túl nagy változást még nem hozott. A gyarapodás ebben a tanévben is 

elérte a majd’ 53000 bibliográfiai egységet, bár a pénztelenség még az eddigieknél is 

komolyabb formában jelentkezett: az épület megfelelı főtése nem volt biztosított, saját erıbıl 

a beszerzés nem érte el a gyarapodás 4 százalékát sem. Egyre kevesebb hallgató látogatta a 

könyvtárat, valamint a katonai behívók miatt a dolgozói létszám is csökkent. 18 Az igazi 
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visszaesés az 1942-43-as tanévben következett be. Az elmúlt negyedszázadban fáradságos 

munkával kiépített kapcsolat a világ 290 egyetemével, és tudományos intézetével teljesen 

megszakadt. A gyarapodás idén is meghaladta a legtöbb egyetemi könyvtárét, az alig 15000 

bibliográfiai egység jelentıs visszaesésnek számított. Ezeket leginkább a meglévı 

győjtemény egyre magasabb fokú használatóságával igyekeztek kiküszöbölni, például a 

köttetések pótlásával. De az egyre inkább elszabaduló infláció az amúgy is folyamatosan 

csökkenı bevételi forrásokat tovább apasztotta, hiszen a kiadások jelentısen megnövekedtek. 

Folyamatosan esett vissza a használati forgalom, ezúttal nem az olvasóterem elégtelen 

felszereltsége, hanem a katonai behívók miatt. Örömteli eseménynek számított azonban, hogy 

a vallási-és közoktatási miniszter elrendelte a könyvtár épületének berendezést, és befejezését, 

és a tervek kidolgozásával Weichinger Károly építésztanárt bízta meg. 19 Azonban a 

munkálatok nem fejezıdtek be, igazából el sem kezdıdtek. 1943 végére ugyanis a háború 

elérte Magyarország területét. A munkaerıhiány miatt 1943. szeptember 20.-án az igazgató 

középiskolai tanárok ideiglenes alkalmazását kérte, melyekre engedélyt kapott. A  könyvtár 

alkalmazottai ebben az idıszakban: igazgató: Dr. Nyíreı István; fıkönyvtárnok: Szabó 

György, egyben igazgatóhelyettes; alkönyvtárnok: Szele György; könyvtártiszt: Agárdi 

Dezsı; Szabó István, és Dr. Lakner Ilona könyvtári gyakornokok; Dr. Tankó Béláné, és Szabó 

Etelka beosztott középiskolai tanárok; levéltári tiszt: Sarkadi Ida; altisztek: Papp Albert, 

Novotny József, Lévai Károly. A tanév folyamán katonai szolgálatra hívták be Szabó Istvánt, 

Lévai károly pedig áthelyezését kérte. Késıbb csatlakozott díjtalan gyakornokként Csőry 

István, végzıs egyetemi hallgató. Ilyen csekély létszámmal folyt a munka, mely jelentısen 

feltorlódott a mostoha körülmények miatt. A hadi események miatt már a télen megkezdıdött 

az állomány, és a felszerelések mentése. Központi rendelkezés értelmében 1944 februárjától a 

várható légitámadások miatt a könyvtárnak gondoskodnia kellett rádiókészültségi szolgálat 

megszervezésérıl. A márciusban bekövetkezett német megszállás teljesen felborította az 

amúgy is rendhagyó napi mőködést, a raktár eddig is katonai célokra volt igénybe véve, 

ezután azonban az épület helyiségeit is lefoglalták a hadsereg számára. Az igazgató egy 

hirdetményben így ír a kialakult helyzetrıl: „Az Egyetemi Könyvtár, a helyzet kívánta 

szükségintézkedések következtében, további intézkedésig egyelıre zárva van, és az intézet 

helyiségébe is csak azok léphetnek, akik a Könyvtár igazgatóságától külön igazgatósági 

igazolványt kaptak.” A látogatottság 1944-ben érte el mélypontját, mindössze 54 kölcsönzés 

került az éves statisztikába. A könyvtár tevékenysége ezekben a hónapokban kizárólag az 
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állomány mentésére, és a várható károk megelızésére irányult. A bombázások megindulása 

után a lakosság nagy része lemenekült, azonban az egyéni munkanaplók tanúsága szerint 

hárman a legnehezebb idıkben is bejártak a könyvtárba: Szabó György, Sarkadi Ida, Papp 

Albert. 20A teendıket ideiglenes beosztottak látták el, többek között a vezetıi teendıkkel 

megbízott Dr. Kondor Imre, mivel Dr. Nyíreı Istvánt nem helyezték vissza, Szabó György 

továbbra is az igazgatóhelyettesei funkciót töltötte be. A folyamatos légiriadók gyakran 

megszakították a munkaidıt, a Vörös Hadsereg közeledése pedig az állomány mentését tette 

elsıszámú feladattá. Az októberi utcai harcok miatt mindössze két(!) napra zárt be a könyvtár, 

azonban eme két nap alatt az épületet, és a berendezést szétrombolták, a mentésre viszont 

mindössze három beosztott állt rendelkezésre. Segítséget kértek a rektortól, melyet 

természetesen nem kaptak meg, sem akkor, sem a késıbbiekben. Ennek dacára néhány hónap 

alatt sikerült viszonylagosan rendbe hozni a könyvtárat, rendezni a katalógusokat, így április 

közepén hozzá lehetett látni a szükségessé vált revíziónak. A fasiszta szellemő irodalmat egy 

miniszteri rendelet értelmében eltávolították a katalógusból, a könyveket késıbb a debreceni 

államrendırség elszállította. Ki kell emelni, hogy bár a gyarapodás gyakorlatilag megszőnt, és 

a köttetés is folyamatosan nehézségekbe ütközött, a könyvtára a fentebb említett utcai harcok 

miatti kétnapos bezárástól eltekintve egész évben nyitva volt, noha mindössze egyetlen 

helyiséget tudtak főteni. 21  

 

Bár a harcok véget értek, a romok eltakarítása még hosszú ideig tartott. A helyzetet jól 

jellemzi Szabó György néhol drámai hangvételő éves jelentése jelentése, aki szinte a könyvtár 

megalakulásától kezdve az intézmény kötelékein belül dolgozott, és egyike volt azoknak a 

fanatikusoknak, akik szakértelmüknek hála, és elképesztı felelısségtudatuk által hajtva 

nemcsak megakadályozták a könyvtár elsorvadását, de legnehezebb években is tovább 

fejlesztették. 

„A debreceni Egyetemi Könyvtár 1916 márciusában, az elsı világháború közepén 

létesült. Azóta 30 esztendı múlt el. Harminc esztendı egy könyvtár életében rövid idı, 

rövidnek is tetszik – most, midın visszatekintünk nekünk is – de hosszúnak éreztük azt az idı 

folyásában. Nyugodalmas, és békés esztendınk alig volt. 

A Könyvtár szeizmográfszerően érzi a viharokat: mentıl nagyobb , és mentıl közelebb 

van a föld remegése, annál nagyobb a kilengés, annál hevesebbek a lökések. És a Könyvtár 

története grafikon, melybıl kiolvashatóak a világ történései. Ez a grafikon nem egyenes 
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vonalú fejlıdést mutat. A vonal gyakran megtörik, szeszélyes cikk-cakkosan ugrik fel, le. 

Háborúk voltak a világon; békétlenség, forrongás, feszültség, harc dúlt országhatárunkon 

kívül és belül. 

Könyvtárunk története visszatükrözi az eseményeket. A gyarapítás megakad; a 

feldolgozás nehezen halad, gyakran szünetel; a használat hol csökken, hol emelkedik. Kétszer 

szünetel a gyarapítás, kétszer voltunk éveken át elzárva a népek nagyobb részétıl Három 

igazgatónk távozott akarata ellenére. Három egyetemi tanár ideiglenes vezetınk is volt, akik 

rövid igazgatás után önként távoztak el tılünk. A munkatársak is állandóan változtak; néha 

sokan is voltunk, néha a legégetıbb munkára is kevesen. Alig lendültünk elıre a fejlıdés 

útján, máris meg kellett torpannunk a váratlan akadályok elıtt. Terveinket minduntalan 

módosítani, gyakran teljesen elejteni kényszerültünk. 

Könyvtárunk nem fejlıdhetett a kívánság szerint, mert a föld hideg, és az idıjárás 

kedvezıtlen s a gondozás sem volt mindig megfelelı. Ezért, ha mérlegelem a múltat, nem 

azért kesergek, mert kevésre értünk el, hanem csodálkozom azon, hogy még megvan a 

könyvtár, s nem azt panaszolom fel, amit elvesztettünk, hanem örülök annak , ami 

megmaradt. […] 

Az elıbbi 1944/45. esztendı a megrázkódtatás éve volt. A bombázás, menekülés és 

harc alatt a Könyvtár mőködése a mentésre, azt követıleg pedig a Könyvtár használhatóvá 

tételére korlátozódott. 

A jelentés évében elszigeteltségünk tovább tartott. Külföldi kapcsolataink felvétele 

még nem volt lehetséges. Belföldi viszonylatban azonban helyzetünk ebben a tekintetben 

jelentékenyen megjavult. Rendszeres gyarapításra a javadalom teljes hiánya , és a pengı 

katasztrofális elértéktelenedése miatt nem gondolhattunk. Személyzetünk csaknem felére 

csökkenése, s egyes tisztviselık betegeskedése és más elfoglaltsága tervbe vett nagyobb 

munkáink elvégzésében is hátráltattak. Munkánk nagyobb részét a számbavételre és a 

rendszerezésre fordítottuk, de jelentékeny idıt vett igénybe a kívánt elıterjesztések, 

címjegyzékek és kimutatások elkészítése is, melyek miatt gyakran voltunk kénytelenek folyó 

munkánkat félbeszakítani. 

A személyzet még ma sem végleges. Bizonyos azonban, ha még a jelenlegi 

alkalmazottak valamennyien helyükön maradnának is, a rájuk váró feladatok elvégzésére 

akkor sem lesznek elegendıen. A semmivé lett pengıt felváltotta ugyan a forint, de még nem 

tudjuk, hogy honnan és mennyi bevételre számítsunk. A jelentés évében a külsı támogatások 
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teljesen elmaradtak, csupán az év utolsó heteirıl könyvelhetünk el számottevı 

megsegítéseket, és vettünk a jövıre nézve örvendetes híreket.” 

A legsürgısebb teendık közé tartozott a revízió, ugyanis erre még nem került sor az elmúlt 

harminc év alatt, másrész szükséges volt a háborús veszteségek megállapítása. Ennek az óriási 

munkának 1945 nyarán láttak neki, és majdnem egy éven keresztül tartott, a hideg beálltával 

ugyanis félbe kellett hagyni a munkálatokat. Újrarendezték, és beszámozták a több mint egy 

évtizeden keresztül beszámozatlan bibliográfiai kézikönyveket, valamint a több ezer egységre 

rúgó sorozatok, és kötetek feldolgozását. Nagy hangsúlyt fektettek az „eltévedt” könyvek 

helyreosztására, és az elveszettek megállapítására, kijavították a hibás raktári lapokat, és 

pótolták a hiányzó katalóguslapokat. A gyarapítás ebben az évben mindössze 109 mő 1220 

kötetébıl állt, ezek is kizárólag csere, és ajándékozás útján. 22 

 

Ahogy Szabó György éves jelentésében is megemlíti, a könyvtár személyzetében jelentıs 

változások álltak be. Dr. Nyíreı István könyvtárigazgatót áthelyezték az MTA Könyvtárába, 

Szele György alkönyvtárnokot pedig nyugdíjazták, Szabó István lemondott. Dr. Csőry Istvánt 

asszisztensi minıségbe léptették elı. Az igazgatói poszton is folytatódtak a cserélıdések: Dr. 

Kondor Imre 1946 nov. 23.-án fizetés nélküli szabadságra távozott, ıt követte 1947 január 

30.-án bekövetkezett nyugdíjazásig Szabó György fıkönyvtárnok. Május 1.-ig dr. Csőry 

István asszisztenst léptették elı, majd dr. Hankiss János egyetemi tanár vette át a vezetést.23 

Ez persze nem oldott meg szinte semmilyen problémát. Az anyagi források olyan szőkösek 

voltak, hogy beszerzésre, köttetésre, egyéb kiadásra nem tellett. Ráadásul a döntéshozók 

mintha nem is lettek volna tisztában a feladatukkal, valamint néhány rosszakaró is sikeresen 

nehezítette, hogy az intézmény végre megkapja a kellı megbecsülést. 

 

Az adminisztrációs munka jelentısen megduzzadt, a fasiszta sajtótermékekkel kapcsolatos 

munkálatok jelentettek komoly terhet, a személyzet létszáma csökkent, ráadásul állandóvá 

vált a főtıanyaghiány. Ennek ellenére befejezıdött a bibliográfiai kézikönyvtár beszámozási, 

és beosztási munkálatai, a csekély mértékő gyarapodás feldolgozása mellett folyamatosan 

végezték a katalóguscédulák nélkül számozott sorozatok lapjainak a pótlását; az eddig nem 

hozzáférhetı anyag beszámozását, számozás utáni revízióját. Ezeket a munkálatokat 

számozógép, sıt írógép nélkül végezték Megkezdıdött a disszertációk, és egyéb füzetes 

jellegő nyomtatványok rendezése, és a duplumok kiválogatása. Meg kellett újítani a háború 
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során megszakadt cserekapcsolatokat, ezért a viszonyok helyreállításának érdekében több 

mint 100 intézet számára postáztak csomagokat, bár értékük nem volt magas. Egy régi 

hiányosságot is kiküszöböltek, ugyanis eddig a könyvtár közönsége nem értesült a 

gyarapodásról, ezért 1947. január 1.-tıl az új szerzeményekrıl, és a folyóiratokról jegyzéket 

készítettek. Ebben az évben javult a helyzet, ugyanis az épületrészt ért károkat az egyetem 

folyamatosan javította, és már főtéshiány miatt sem kellett szünetelni. Azonban még most 

sem volt a költségvetésben elkülönített javadalma, így az intézetet mindössze a könyvtári 

illetékekbıl, és az egyetem gazdasági hivatala által utalt rendkívüli segélyekbıl mőködtették. 

Emiatt szokás szerint nem lehetett tervszerő gyarapításról beszélni. 

 

Azonban az 1948-as esztendı mégis jelentıs változásokat hozott. Egyrészt dr. Csőry István 

nagyon figyelemre méltó munkát végzett: átszervezte a könyvtári munkaköröket, 

közmővelıdési könyvtári feladatok vállalása, és munkaverseny jellemezte a változásokat. A 

legjelentısebb lépés azonban az egyetemes tizedes osztályozás bevezetésének a megkezdése 

volt. 24 Mivel egyre szükségesebbé vált az igazgatói állás végleges betöltése, dr. Hankiss 

János javaslatára a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium pályázatot írt ki a Debreceni 

Egyetemi Könyvtár igazgatói állására. Ezt a pozíciót nyerte el Kovács Máté 1949-ben, és 

ezzel egyidıben egy új idıszak is kezdetét vette. 

 

Kovács Máté igazgatósága 

Ennek a röpke hét évnek úgy érzem külön fejezetet kell szentelnem. Egészen bámulatos 

munka volt, amit ı ilyen rövid idı alatt véghezvittek. Kovács Máté az 1949 utáni években 

olyan könyvtárat alkotott a Debreceni Egyetemi Könyvtárból, amely az 1950-es évek 

közepére mintául szolgált valamennyi hazai tudományos nagykönyvtárnak. Állománya 1956-

ra mintegy megháromszorozódott, meghaladta a milliós nagyságrendet. Az évi 

olvasóforgalom az 1948-ban regisztrált 5000 fıvel szemben 1956-ban több, mint 100 000-re 

emelkedett. Még ennél is nagyobb arányú volt az olvasók által használt könyvek számának 

emelkedése. Mindez a célszerő munkaszervezésnek, a megfelelı számú és képzettségő 

szakembernek volt köszönhetı. Az Egyetemi Könyvtár az 1950-es évek derekán már úgy 

mőködött, hogy az igazgató más irányú elfoglaltságai, hosszabb távollétei sem okoztak zavart 

a munkafolyamatokban. 
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Az ı kinevezésének megértéséhez most kivételesen a politikai helyzet, és a körülmények 

felvázolása is szükséges. Az 1948 tavaszán megalakuló önálló orvosi könyvtár a 

győjteményének megalapozásában a szakirodalmának jó részét innen kívánta átvenni, majd a 

nyár folyamán a könyvtári épületrész egy jelentıs részét a Pedagógiai Fıiskola részére kellett 

átadni. Ez, valamint a minisztériumokból évek óta hiába várt segítség világossá tette, hogy  az 

intézmény élére befolyásos, ismert szakembert kellene állítani: Hankiss Jánost többször 

felkérték, de ı mindannyiszor hangsúlyozta, hogy csak ideiglenesen vállalja a feladatot. A 

Könyvtári Bizottság tagjai megértéssel és nagy felelısséggel keresték a megoldást mind az 

anyagi gondok enyhítésére, mind a megfelelı igazgató személyére. Így került elıtérbe Balogh 

István, Hajdú megye fıispánja, és a fentebb többször említett Dr. Csőry István. Hogyan 

nevezték ki a könyvtár élére mégis Kovács Mátét, aki még csak nem is pályázott? 

Debrecenben jól ismerték, hisz itt végezte a tanulmányait, gyakornokoskodott a könyvtárban, 

tanított a francia tanszéken. Ebben az idıszakban a Kultuszminisztérium államtitkára volt, 

csakhogy 1948-ban már megkezdıdtek a tisztogatások, melyek elérték a minisztériumokat is. 

Valószínő, hogy a minisztériumi munkatársak jó szándéka, és Kovács Máté szándéka 

alakította úgy a dolgokat, hogy az idıközben múzeumigazgatóvá kinevezett Balogh István 

helyett a minisztérium 1949. április 15- értesítése szerint, Kovács Máté könyvtárigazgatói 

kinevezését tartanák kívánatosnak. Az ügyben összehívott rendkívüli tanácsülés és a 

Könyvtári Bizottság egyöntetően támogatta Kovács Máté meghívását a könyvtárigazgatói 

állásra, akinek kiváló szervezıképességétıl és aktivitásától – a bizottsági jegyzıkönyv 

tanúsága szerint – a könyvtár felvirágoztatását bízvást remélték. 

Figyelemre méltó, hogy az évek óta igazgatói teendıkbe bevont és az igazgatói pályázaton 

induló Csüry István milyen lelkesen fogadta és önzetlenül segítette az új vezetıt. Nem voltak 

egymás számára ismeretlenek. Mindkettıjük emberségére jellemzı, hogy nem a félreállított 

méltóság és a csalódott igazgatójelölt sértettsége ütközött, hanem tenniakarásuk, ambícióik 

találkoztak. Kölcsönös bizalom és ıszinte barátság alakult ki közöttük, amire nagy szükség 

volt, hiszen Kovács Mátét nemcsak a családja, hanem egyéb kötelezettségei is a fıvároshoz 

kötötték, nem tölthette teljes munkaidejét Debrecenben. Csüry István viszont világosan látta, 

hogy a könyvtár érdeke az évek óta tartó kilátástalanság után azt kívánja, hogy nagy 

tapasztalatú, ismert és közmegbecsülésnek örvendı igazgató vezesse, aki szakmai tekintélyét, 

összeköttetéseit is hasznosíthatja a könyvtár ügyeiben. Személyében egy igazi modern vezetıt 
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kapott az intézmény, aki nemcsak szakértelmével, de emberi kapcsolatainak ápolásával is 

példát mutatott. Tekintsük át nagyvonalakban elıször az itt végzett munkáját, és sikereit. 

Kovács Máté rendkívül rövid idı alatt tájékozódott a könyvtár legfontosabb dolgaiban, 

felmérte a feladatokat, tájékoztatta a tennivalókról feletteseit, benyújtotta alapos indoklással a 

könyvtár igényeit és hozzáfogott azokhoz a teendıkhöz, amelyek a meglévı feltételek mellett 

elvégezhetınek látszottak.  Legsürgetıbb feladatának tartotta, hogy megfelelı számú, és 

képzettségő könyvtári munkaerırıl gondoskodjék. Az állandó alkalmazottak mellé rövid idın 

belül sikerült elérnie a kilenc alkalmilag foglalkoztatott könyvtári dolgozó véglegesítését. A 

könyvtári helyiségek visszavételében már 1949 ıszén jelentıs eredményre jutott: a nagy 

olvasóterembıl és a hozzá kapcsolódó elıtérbıl elköltöztették az ideiglenesen odatelepített 

Pedagógiai Fıiskolát, s a könyvtárosok rohammunkával kitakarították, berendezték azokat, 

majd a raktári könyvek ésszerő átrendezését is elvégezték. Folytatódott a már korábban 

megkezdett szakkatalógus-szerkesztés, a feldolgozatlan állomány katalogizálása, a 

nemkívánatos irodalom zárolása. Terv készült a tanszéki könyvtárak feldolgozására, a 

beszerzések ésszerősítésére, a teljes győjtemény többszempontú felülvizsgálatára, 

könyvtártechnikai eszközök beszerzésére. 

1950-ben már részletesen kidolgozott jelentés ment a minisztériumba a Debreceni Egyetemi 

Könyvtár építési és felszerelési hiányairól, valamint a könyvtár mőködését zavaró egyéb 

nehézségekrıl. Ennek eredményeképpen fokozatosan sikerült elérni a még befejezetlen 

raktárszintek kialakítását, raktári lift beszerelését, a könyvkölcsönzı kiépítését, az 

olvasóterem bebútorozását, írógépek, könyvhordó kocsik, könyvkötészeti eszközök 

beszerzését. A jelentésben mintegy tíz fıvel történı létszámbıvítés szükségessége, valamint a 

korábbinál jóval magasabb költségvetési igény fogalmazódott meg. 

A minisztérium számára készített jelentés tényszerő, korrekt, alaposan indokolt, meggyızı 

erejő. A támogatás nagyrészt ennek is köszönhetı. 

Közben, természetesen – ahogy azokban az idıkben szokásos volt – erısen folyt a 

propagandamunka, azaz a tudományos könyvtár népszerősítése a „dolgozó tömegek” elıtt. A 

könyvtárosok újságokban és a szaksajtóban írtak azokról a lehetıségekrıl, amelyeket az 

egyetemi könyvtárosok és a könyvtár nyújtani tud olvasóinak, s ha ez kevésnek bizonyult, 

kimentek az iskolákba, üzemekbe élıszóval hívni az olvasókat. 
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A könyvtári iratok egy része a munka ésszerősítésérıl, a munkaszervezés optimalizálásáról 

szól, szakmailag meggyızı módon – más részük a munkaversenyben elért eredményekrıl 

tudósít. Kovács Máté szakmai elıadásokat szervezett, szaktanfolyamot az egyetemi 

könyvtárosok, tanszéki könyvtárosok és más intézmények könyvtárosai számára. Az 

Egyetemi Könyvtár tudományos dolgozói hírnevet szerezhettek cikkeikkel, elıadásaikkal, 

könyvtári vizsgálatokban való részvételükkel. Az igazgató elérte, hogy az Egyetemi 

Könyvtárra oda kellett figyelni, adott rá, hogy minden fontos eseményen képviseltesse magát 

az intézmény. 

Közben a könyvtár feladatai folyamatosan szaporodtak, a rendszeresen kapott beszerzési keret 

átgondolt és jól szervezett gyarapító munkát igényelt. A nemzeti tulajdonba vett könyvek 

sorsa a nagykönyvtárak szakértelmére bízatott. A fıúri könyvgyőjtemények, az egyesületi és 

szerzetesrendi könyvtárak felbecsülhetetlen értékei valóságos mentıakciót kívántak, hiszen a 

gyermekotthonná, iparitanuló-intézetté átalakított kastélyok, rendházak kiürítése sürgıs volt. 

Az Országos Könyvtári Központtól szinte az egész tiszántúli régió területére Kovács Máté 

kapta a megbízást a számos értékes győjtemény átvételére. 

A könyvtári alkalmazottak egy része gyakran úton volt, teherautószámra hordták be a nemzeti 

tulajdonba vett könyveket. Megbízólevelek és átvételi elismervények tanúskodnak arról, hogy 

ezt a korántsem kellemes feladatot milyen körültekintı gondossággal és tapintattal 

bonyolították le Kovács Máté munkatársai. A szállítmányok kezelése nemcsak szakmai 

hozzáértést, hanem kemény fizikai igénybevételt is jelentett, hiszen a teherautók fel- és 

lepakolása, sokszor éjszakába nyúlóan, szintén a könyvtárosok feladata volt. Kovács Máté 

érvein és a Könyvtári Központ megbízottainak jóindulatán múlott, hogy az idekerült 

könyvállomány jelentıs és nagy értékő hányada az Egyetemi Könyvtár tulajdonába 

kerülhetett. A győjtemény gyarapodása, a feladatok sokasodása növelte az Egyetemi 

Könyvtár tekintélyét. Az egyetemi oktatás könyvtári támogatásán túl vállalt könyvtári 

funkciók, különösen a tájkönyvtárral szemben támasztott igények többszöri felvetése a 

magyar könyvtárügy irányítóit meggyızték arról, hogy a Tiszántúl területére kiterjedı 

tudományos és szakkönyvtári szolgáltatások eredményes végzéséhez nagyobb mértékő 

támogatást kell adniuk a Debreceni Egyetemi Könyvtárnak. Ennek a támogatásnak az elsı, 

nagyobb jelentıségő megnyilvánulása a könyvtári dolgozók létszámának bıvítése volt. Már 

1950-ben újabb munkatársak érkeztek, részben magukkal hozott státussal, mint Módis László, 
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illetve Varga László. továbbá Kónya Károly könyvkötı mester, aki teljes mőhelyfelszereléssel 

szegıdött a könyvtár szolgálatába. 1951-ben újabb hét fıvel gyarapodott a könyvtári 

dolgozók száma. Maller Sándort a református egyház szolgálatából kérte ki Kovács Máté, 

Szabó Ambrus pedig Erdei Ferenc személyes közbenjárására kapott kinevezést. Ekkor kezdte 

könyvtári pályafutását Bakos Zoltánné, Juhász Gézáné, Polyvás Istvánné, Varga Zoltánné. Az 

új alkalmazások egy részénél nem a könyvtár igazgatójának szempontjai érvényesültek, de a 

kinevezésekkel olyan gesztust tett, amely a késıbbiek során sokat használt a könyvtárnak. 

Kovács Máté értékmentı törekvései a személyzeti politikában különösen 1952-ben 

érvényesültek, a nagy létszámfejlesztéskor volt alkalma arra, hogy az általa jól ismert, 

szakmailag nagyra értékelt, sok esetben állástalan vagy éppen félreállított értelmiségiek közül 

többeket alkalmazzon.  A nagyarányú létszámfejlesztés mellett legnagyobb jelentısége a 

második kötelespéldánysor ideirányításának volt. A 213/1951. december 18-án hozott 

törvényerejő rendelet, amely a hazai tudományos könyvtárak közül a Debreceni Egyetemi 

Könyvtárat emelte az országos Széchényi Könyvtár mellé második teljes körő 

kötelespéldány-győjtıhellyé, a könyvtár évi jelentése szerint újabb feladatok elé állította 

ugyan az intézményt, de más oldalról nagy elismerést jelentett; az éveken át jól végzett munka 

megbecsülését.  

A könyvtár igyekezett a kutatómunka számára jobb körülményeket teremteni, mind az 

egyetemi oktatók, mind a könyvtárban foglalkoztatott tudós elmék számára. A tudományos 

kutatásokkal is foglalkozó könyvtárosok az Egyetemi Könyvtár évkönyvének megindításával 

publikációs lehetıséghez jutottak.  

A könyvtár igazgatójának egyre nagyobb szerepe lett a hazai szakmai közéletben. Számítottak 

véleményére az egyetemi könyvtár szakos képzés reformjának tervezésénél is, ı készítette el 

az országos könyvtárhálózat korszerő kialakításának tervezetét, a debreceni mőhelyben 

készült az utasítás a nemzeti tulajdonba vett könyvek hasznosításáról.  

Az Egyetemi Könyvtár munkatársai számára Kovács Máté a külsı körülményekhez képest 

kedvezı viszonyokat teremtett, s a könyvtárosok megbízható és mozgósítható szellemi 

hátteret biztosítottak az igazgató terveihez, tudományos vállalkozásaihoz. 
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A külföldi könyvek és folyóiratok beszerzése körül tapasztalt problémák elıtérbe helyezték a 

könyvtárak közötti együttmőködés szervezett formái megteremtésének szükségességét. A 

közmővelıdési könyvtárak patronálása csak egyik módja volt az együttmőködésnek, ennek 

gyakorlati teendıibıl is bıven kivette részét az Egyetemi Könyvtár. De ami fontosabb: a 

hazai könyvtári hálózat funkcióinak elméleti megalapozása, a központi nyilvántartások 

megszervezése, a könyvtárak cserekapcsolatainak, a könyvtárközi kölcsönzés rendszerének 

kibıvítése, megerısítése jelentette azokat a tárgyköröket, amelyeknek kidolgozásában döntı 

szerep hárult Kovács Mátéra, aki az Egyetemi Könyvtár munkatársainak bevonásával 

készítette azokat a terveket, amelyek a dolgokat szakmailag helyes irányba terelték.  

Kovács Máté a Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatójaként a hazai könyvtárügy nélkülöz- 

hetetlen vezéregyéniségévé vált. Egy nagykönyvtár élén szembekerült minden olyan elméleti 

és gyakorlati problémával, amely általánosan érvényes volt és megoldásra várt. 

Problémaérzékenysége, koncepciózus gondolkodása, taktikai érzéke, európai kitekintése, 

szellemileg ösztönzı munkatársi környezete egyaránt segítette abban, maradandó értékeket 

alkothasson. 

A magyar könyvtári közéletben 1952-tıl fokozott mértékben jelenlévı Kovács Máté, akit 

idıközben a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának vezetésével is megbíztak, immár 

más nagykönyvtár tapasztalatait, igényeit is megismerte, s ezzel is bıvítette a debreceniek 

látókörét; mind az országos, mind a helyi tervekbe beépültek a legfontosabb tanulságok. 

Tagja volt az Országos Könyvtári Tanácsnak, s ami helyi viszonyok között igen fontos, az 

Egyetemi Tanácsnak is. Sem azt megelızıen, sem késıbb nem volt olyan zavartalan jó 

viszony a könyvtár és az egyetem vezetése között, mint az ı idejében. A könyvtár tudatosan 

törekedett arra, hogy győjteményének fejlesztésével, szolgáltatásainak sokszínőségével 

partnerként támogassa az egyetemen folyó oktató- és kutatómunkát. Az 1953-ban életre hívott 

tudományos és bibliográfiai munkaközösség elsırendő feladata az egyetemi, ezt követı 

feladata a tájkönyvtári funkciók magasabb szintő ellátása volt. 

Egykori munkatársai nemcsak fınöküknek, hanem mesterüknek is tekintették, lehetett tıle 

tanulni és hagyta az embereket dolgozni. Kiváló pedagógiai és pszichológiai érzékkel ismerte 

fel az emberek kvalitásait és korlátait. A helyzet megkívánta határozottsággal vagy 
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körültekintı tapintattal avatkozott az ügyekbe, mindig célratörıen és ritkán 

eredménytelenül.25 

De mit is jelentett ez a könyvtár mindennapjaiban? A könyvtári tevékenységek szétválasztása, 

osztályok, munkacsoportok szervezése, a munkafolyamatok ésszerő sorrendje, az eredmények 

nyilvántartása ekkor alakult ki. Három részre kellett bontani a könyvtár alapvetı feladatait: 

mint az egyetem könyvtára; mint nyilvános tudományos könyvtár (tájkönyvtár); mint a 

nemzeti kiadványanyag második győjtıhelye. A fejlıdés már eddig is szembeötlı volt: 

 1950 1953 

gyarapodás (bibliográfiai egység) 11503 23415 

feldolgozás (bibliográfiai egység) 10311 32305 

látogatók száma (fı) 26253 188545 

Az úgynevezett elsı ötéves terv elsı évében, 1953-ban tehát már sikerült felállítani a 

megfelelı apparátust, rendelkezésre álltak az erıforrások, így tudták kezelni az ugrásszerően 

növekvı gyakorlati könyvtári munkát, valamint a dolgozók közül többen könyvtártudomány, 

illetve bibliográfiai feladatokkal foglalkoztak. Így az alapvetı funkciók módosulása, 

kiegészülése nem okozott semmilyen fennakadást. Ezek az új könyvtári feladatok nem 

hátráltatták az egyetemi funkció betöltését, épp ellenkezıleg, segítették az egyetem érdekében 

végzett munka hatékonyabbá tételét. Ennek érdekében különbözı módszereket használtak. 

Ilyen volt a tanszékek olvasmányjegyzeteinek, az elıadások tematikájának, stb. 

tanulmányozása. Az így konkretizált szükségletek egészítették ki a gyarapító osztály 

munkáját. A másik hatékony módszer a ki nem szolgálható kérılapok tanulmányozása, 

ezekbıl többletpéldányok beszerzése. Lassan megkezdıdött az intézeti könyvtárak 

könyvbeszerzésének és feldolgozásának központosítása is. A könyvtárközi kölcsönzések 

száma is exponenciális ütemben növekedett. 1950-ben még csak 16 mővet, de 1953-ban már 

1992 mővet szereztek be ilyen módon. 

Többek között az új hallgatóknak az olvasószolgálat által szervezett könyvtárismertetés 

hatására az egyetemi hallgatók több mint 95%-a beiratkozott. Ezután a hallgatók érdeklıdését, 

olvasmányaik irányultságát az egyéni kérılapok alapján tanulmányozták, és beszélgetések 

keretében az olvasmányaik irányítására, a szakirodalomban való eligazításra törekedtek. 
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Célként tőzték ki, hogy ne kész bibliográfiai összeállítással szolgáljanak, hanem a 

kutatómunka módszereibe, az adott tudományterület legfontosabb segédkönyveinek 

használatába vezessék be a hallgatót. Nem kell ecsetelnem, az erre irányuló kísérletezések 

micsoda újdonságnak hatottak több, majd’ hatvan évvel ezelıtt!  

A könyvtár tájkönyvtár jellegének elsı, és legfontosabb feltétele volt, hogy a lakosság 

egyáltalán tudomást szerezzen a létezésérıl. Éveken keresztül folyt a reklámozás, és a 

propagandamunka, mire meghozta gyümölcsét. Ennek a feladatkörnek a betöltése egybe 

kellett csengjen a kommunista eszmékkel, vagyis a könyvtár állományát a „termelés 

szolgálatába” kellett állítani. Rendszeresek voltak a gyár és üzemlátogatások, a lakosságot 

technikai, mezıgazdasági könyvszükségletét kellett kielégíteni. 

1953 elején elindultak a Tiszántúli Bibliográfia munkálatai, hiszen az Egyetemi Könyvtár a 

tájegység vezetı könyvtára volt, ráadásul egyetemi célokat is szolgált. Ezt a legszélesebb 

alapon kezdték meg: tartalmazza mind a Tiszántúlról szóló, mind a Tiszántúlon megjelent 

anyagokat, a periodikák, valamint a győjteményes munkák cikkanyagait is. Ez az elsı ilyen 

teljességre törekvı vállalkozás volt a magyar bibliográfiák történetében! 26 

A kötelespéldányok győjtése érdekes módon nem a feldolgozásban jelentett plusz terheket (az 

OSZK jóvoltából minden mőhöz címkarton-sorozatot kapott a könyvtár), és komolyabb 

bibliográfiai munkákat sem kellett egyenlıre elvégezni. Annál nagyobb munkát jelentett 

viszont a teljességre való törekvés. Az 1952 utáni kiadványok győjteménye nem maradhatott 

minden elızmény nélkül. A győjtemény kiegészítésére használták fel többek között az 

államosított könyveket. Újdonság volt, hogy engedték a köteles példányok bizonyos mértékő 

kölcsönzését, hiszen az OSZK ezt nem tehette meg. 27 

Úgy is jellemezhetnénk ezt az idıszakot, hogy a sokéves vizsgálódás, módszertani 

kísérletezés, a szakmai kutatások kezdték beváltani a hozzájuk főzött reményeket. Persze 

egyre inkább elıtérbe kerültek (szokás szerint) a gazdasági problémák. Emlékeztetıül, ezek 

az úgynevezett padláskisöprések évei. Nagyon megnehezítették a könyvtárak életét a 

megfelelı hatáskörrel bíró „csúcsszerv” hiánya. Enélkül hatékony érdekképviseletrıl, 

egységes könyvtárpolitikáról felesleges volt ábrándozni. A Debreceni Egyetemi Könyvtár 

fejlıdésén azonban (szokás szerint) ez vajmi kevéssé látszik. Bár a beiratkozott hallgatók, és a 

látogatók száma stagnált, 
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 1953 1953 1955 

látogató (fı) 188545 174852 183615 

örvendetes tény volt, hogy egyre nıtt a könyvtárat nem egyetemi polgárokként használók 

létszáma, és aránya. Ráadásul egyre inkább tudományos céllal használják a könyvtárat, a 

szépirodalom egyre inkább visszaszorulóan volt. A hallgatók és oktatók pedig egyre többször 

veszik igénybe az olvasószolgálat segítségét: a tájékoztatások száma 1954-ben 5748 alkalom 

volt, 1955-ben 15032 alkalom.  

A devizahiány folyamatosan nehezítette a győjtést, enek ellenére a külföldi dokumentumok 

győjtése terén minimális fejlıdés tapasztalható, az 1945-ben megszakadt cserekapcsolatok 

felújítása, valamint újak kialakítása révén. 1955-ben a Református Egyházkerületi 

(Kollégiumi) Könyvtárral évek, évtizedek óta tartó huzavona után sikerült együttmőködési 

szerzıdést tetı alá hozni, 28 ennek gyakorlati megvalósítására 1956-ben került sor. Ebben az 

évben felállt az önálló periodika osztály, megjelent a Könyvtár Évkönyvének elsı kötete, 

sajtó alá került a 2. kötet, és az Egyetemi Bibliográfia természettudományi részének az 

anyaga. A raktári férıhelyhiány, berendezési és felszerelési tárgyak szőkössége, és az újra 

jelentkezı főtéshiány nagyon megnehezítette a mindennapi munkát, az 1956-os 

szabadságharc azonban egy idıre fenekestül felforgatta. 

Kovács Mátét, 1956. október 1.-én kinevezték az ELTE tanszékére, így posztjára elıbb 

megbízottként, majd december elsején véglegesen státuszban helyezve dr. Csőry István került. 
29  Bár egy jól mőködı könyvtárat hagyott hátra, és dr. Csőry István személyében egy nem 

kevésbe elhivatott, és szakképzett igazgató vette át szerepét, távozását mindazonáltal nehezen 

élte meg a könyvtár, súlyosbító körülményként, miközben belsı fejlıdése töretlenül haladt, a 

külsı viszonyok válságosra fordultak. Ismerve a forradalom és az azt követı idık történéseit, 

nem nehéz elképzelni, mit jelenthetett mindazt megóvni, ami Kovács Máté idejében kiépült. 

Szocialista típusú könyvtár 

 

1957 elején elkészült a könyvtár tízéves periódusra szóló távlati terve. Ez volt a vezérfonala a 

szervezı, és érdemi könyvtári munkának. Ez a perspektivikus terv oly hasznosnak bizonyult, 

hogy az Országos Könyvtárügyi Tanácsba is felvetıdött a könyvtárak távlati tervezésének a 
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gondolata. Eme terv elkészítésével láttak neki a könyvtár mőködési kézikönyvének 

kidolgozásához, mely arra hivatott, hogy biztosítsa az eljárás egyöntetőségét. Tartalmi-formai 

tekintetben, másrészt, hogy pontos tájékoztatást nyújtson a könyvtár munkájának egészérıl, és 

részleteirıl. Az állománygyarapítás ekkorra már tervszerően zajlott, központosították az 

intézetek külföldi könyv és periodika beszerzéseit, valamint ezek feldolgozását. Igyekeztek 

kielégíteni az idıszerő konkrét igényeket. A feldolgozás ebben az évben 57462 bibliográfiai 

egysgég volt, amely jelentıs elırelépésnek számított az 1956-os év 44995 egységet 

feldolgozó teljesítményéhez képest. A diktatúra az intézménybe is begyőrőzött, megjelent a 

cenzúra, melyet tiltólista helyett ajánló bibliográfiával valósítottak meg. 30 

 

Nemsokára teljesen kiépült a könyvtár katalógushálózata. A megfelelı betőrendes és 

szakkatalógus mellett tárgyi-betőrendes katalógus is készült, hisz az állomány mérete 

szükségessé tette a differenciálást. Ki kell emelni, hogy 1958-ban a hallgatóság minden tagja, 

valamint az orvostanhallgatók 85%-a beiratkozott olvasó volt. Ebben az évben indult el a 

régóta tervezett fotólaboratórium berendezése, és mőködtetése, valamint a sokszorosító üzem. 

Így lehetıvé  vállt a könyvjegyzékek és bibliográfiák nagyobb számú publikálása, valamint a 

Tiszántúli Kéziratos emlkek címő kiadássorozat publikálása. 31A hatvanas-hetvenes évekrıl 

csak töredékes feljegyzések maradtak, ezekrıl maradéktalanul beszámolni nem tudok. Így 

kénytelen vagyok dr. Csőry István kollégájának, késıbb utódának, dr. Gomba Szabolcsnénak 

a róla írt cikkét alapul venni, ezt a késıbbiekben néhány rendelkezésemre álló adattal 

kiegészíteni. 

„Folyamatosan zajlott a könyvfeldolgozás munkafolyamatának megtervezése és kialakítása; 

az olvasószolgálat szervezetének, munkamenetének és nyilvántartásainak megtervezése, a 

könyvtári munkatervezés módszereinek és eszközeinek kidolgozása. Nevéhez főzıdik a 

könyvtári munkanormáknak hazánkban elıször történı bevezetése; a könyvállomány 

feltárásának differenciáltsága, katalogizálásának teljessége; a kartotékszerő könyvleltár 

bevezetése; az ún. forgalmi és holt anyag tárolásának, a többes példányok kezelésének 

ésszerősítése; a könyvgyőjtemény tartalmi tervének elkészítése. Ezek a munkái akkoriban 

országosan is kezdeményezı jelentıségőek voltak. 

Frederik Taylor nyomdokain járva dolgozta ki és vezette be a könyvtári munkanormákat. A 

könyvtári munkafolyamatok állandó figyelemmel kisérése, elemzése és jobbítása pedig 

megfelel a minıségmenedzsment egyik alapvetı, mai feltételének. A munkanormák országos 
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alkalmazását a tervezés eszközeként szorgalmazta. Úgy gondolta, hogy országos, ill. 

könyvtártípusonként változó normaminimumok alkalmazását lehetne elıírni egy sor 

munkaféleség megtervezésének kiszámítási alapjaként. Elképzelhetınek tartotta, hogy 

bizonyos munkaféleségek esetén elı lehetne írni, hogy a normaminimumot vagy egy 

magasabb helyi normát az ellenırzés és az egyéni munkaértékelés eszközeként is alkalmazzák 

a könyvtárak. 

A könyvtári szervezet korszerősítésével kapcsolatos véleménye, a fokozatosság elvének 

érvényesítése a változtatások bevezetésekor napjaink könyvtárosai számára is 

megszívlelendık. Úgy látta, hogy az akkor adott szervezeti forma a könyvtári tevékenységek 

reális struktúráját tükrözi, ezért e szervezet szétzúzása alapjaiban rengetné meg a funkcionális 

struktúrát, anarchiához vezetne. A korszerősítés - Csőry István felfogásának értelmében - a 

meglévıt nem szétzúzni, hanem megtartani és felemelni hivatott. Ez azt jelenti, hogy olyan 

differenciáltabb és magasabb rendő modell kialakítása a feladat, amelybe a jelenlegi 

egyszerőbb képlet minden életképes eleme szervesen beépülhet. A korszerősítési folyamatban 

az adott személyzeti állomány hasznosítását tervezte, és csak távlatilag számolt további erık 

megnyerésével. 

Az alaptevékenységek kiépültével - a debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatói posztjára 

kerülésének idıszakától - lehetıvé és szükségessé vált az információs jellegő tevékenységek 

kiépítése. Erre az idıre esik a szakbibliográfiai, tiszántúli bibliográfiai programok 

kidolgozása, a tényleges bibliográfiai feltáró munka megindítása, és ugyancsak országos 

jelentıségő bibliográfia-elméleti kutató és publikációs tevékenységének kibontakozása. 

Módis László túlméretezett tájbibliográfiai koncepciójával Csőry István a szelektálás 

szükségességét állította szembe, és több tanulmányban foglalkozott a válogatás és teljesség 

kérdésével a könyvtári és bibliográfiai győjtés szempontjából. A kérdés történeti 

folyamatának elemzésébıl kiindulva irányította a figyelmet arra, hogy a dokumentumok 

számának nagy mértékő növekedésébıl törvényszerően következik a szelektálás 

szükségessége. A válogatás szempontjainak tudományos megalapozására törekedett, s ezen 

elveket kamatoztatta a könyvtár győjtıköri utasításainak megalkotásakor, a helyismereti 

bibliográfiai győjtésre vonatkozó álláspontjának összegezésekor, a helyismereti érdekő 

hírlapcikkek tipologizálásával foglalkozó munkájában, majd a könyvtári tevékenység 

gyakorlatában. Szigorú revízió alá vette a győjteményépítés praxisát, személyes részvételével 

segítve a napról napra felmerülı vitás kérdések megoldását. Különös gondot fordított a 
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Tiszántúli Katalógus anyagának új szempontú győjtésére. Kezdeményezésére készült el a 

tiszántúli helynév- és személynévjegyzék, és történt meg mindazon cédulák kiszőrése a 

helytörténeti katalógusból, amelyek nem feleltek meg következetesen a felállított elvi 

szempontoknak. 33 

Nem hagyhatjuk említés nélkül a helytörténeti dokumentumok győjtésére és feltárására 

vonatkozó együttmőködési törekvéseit sem. Ebben az idıszakban megegyezés született az 

egyetemi és megyei könyvtár helyismereti tevékenységének idıhatáraira vonatkozóan, 

melynek értelmében az Egyetemi Könyvtár- a Tiszántúl és Debrecen életére vonatkozó régi 

dokumentumokban igen gazdag Református Kollégiumi Nagykönyvtárral együttmőködve - 

végzi a regionális irodalom retrospektív győjtését és feltárását a háború befejezésének 

idıszakáig, a Megyei Könyvtár az ezt követı évek vonatkozásában. 

Pályájának e szakaszában jelentıs állomásához érkezett a tanszékeken ırzött 

könyvgyőjtemények fejlıdése is. Megkezdıdött a tanszéki könyv- és folyóirat-beszerzés, 

valamint feldolgozás központosítása: nevezetesen a külföldi könyvek és folyóiratok központi 

beszerzése és katalogizálása, továbbá a tanszéki könyvtárak módszertani irányítása. A 

fejlesztı munka része volt az egyetemi kiadványok nemzetközi cseréjének és az általános 

kiadványcserének a megszervezése is. Ekkor indult a könyvtár különgyőjteményeinek 

kiépítése: az elsısorban tiszántúli vonatkozású, nem nyomtatott írásos dokumentumok 

győjtését vállaló kézirattár, a válogatásban és elrendezésben ugyancsak regionális hangsúlyú 

plakáttár, a könyvtári munkafolyamatok végzéséhez, a tájékoztató munkához ma már 

nélkülözhetetlen bibliográfiai kézikönyvtár, a nagy értékő zenemőtár és mikrofilmtár. 34 

Csőry István az 1965. esztendıt tekintette a könyvtár vezetésében olyan mérföldkınek, 

amely jelezte: az eredmények már megérlelték a nívóváltás szükségességét és minıségileg új 

célkitőzések lehetıségét. Gyakorlati vonatkozásban ekkor állította a könyvtár horizontálisan 

kiépült, bejáratott mechanizmusa elé az aktív győjteményépítés és információ tartalmi irányú 

feladatait, és látott hozzá az ehhez szükséges vertikális szervezeti elemek beépítésével 

(szakreferensek, szakgyőjtemények) az addig nem kielégítıen ellátott egyetemi szükségletek 

kielégítéséhez. Az egyetemi könyvtár korszerő modelljének megvalósítása került napirendre, 

amely „lényegét tekintve tudományos kommunikatív tevékenységeknek az érdemi kutatási és 

oktatási tevékenységekben integrálódó rendszere.”  

A könyvtár korszerő továbbfejlesztésének jegyében jelentıs eredmények születtek új 

könyvtári funkciók, szolgálati ágak bevezetésével. Így épült ki Csőry István 
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kezdeményezésére 1967-ben a szakreferensi rendszer. Korábban a könyvtár, horizontális 

szervezetben, a sajátosan könyvtári alapmőveleteket látta el korszerőnek számító szervezeti 

formában.  

A szakreferensi rendszer bevezetésével járó szervezeti fejlesztés nem csupán abból állt, 

hogy a horizontális elrendezéső könyvtári mőveletek rendszerébe beépült a tartalmi 

tevékenységek szaktudományok szerint tagozódó egysége; ezzel a tevékenységnek ez a típusa 

intézményessé és szervezetté vált. Együtt járt ez az olvasószolgálat, a tájékoztatás és a 

kézikönyvtári rendszer szakosításával, s egyáltalán a könyvtár tudományos és oktatási 

lényegő tartalmi feladatainak a tevékenységek központjába állításával. 

Minıségi változást hoz az új rendszer a személyzet összetételében. Követelményként 

fogalmazódik meg az új szakreferensi munkakörök betöltıivel szemben az egyetemi 

doktorátus megszerzése, szakterületükön rendszeres kutató tevékenység folytatása. 

E magasabb követelményrendszer felállítása 

1. elsıdlegesen az alapvetı könyvtári funkciók betöltése érdekében történt, 

2. ösztönzıen hatott az egyetemi oktatókkal való partneri viszony kedvezıbb alakulására,  

3. lehetıséget teremtett a könyvtárban dolgozó tehetséges munkatársak egyéni tudományos 

törekvéseinek kibontakoztatására is. 

A rendszer bevezetésekor Csőry István a könyvtárosság új fogalmát és új programját hirdette 

meg, amikor kimondta: az új feladat együttes ellátásához kevés a szakdiploma: a kutató-

szakreferens párbeszéd csak akkor lesz erıtényezı az információs válság leküzdésében, ha a 

szakreferens is kutató.” 32 

 

Természetesen ennek a programnak a végrehajtása rengeteg nehézségbe ütközött. Elsı, és 

legfontosabb a személyzet elégtelensége volt. Nemcsak ritka volt az ilyen felkészült, és 

lehivatott szakember, de lehetıség sem volt alkalmazásra, anyagi források híján. Dr. Csőry 

István jelentéseiben erre többször is felhívta a figyelmet, és 1967-ben már kénytelenek voltak 

bizonyos munkafolyamatok minıségére kevésbé figyelni, illetve kisebb fontosságú 

feladatokat háttérbe szorítani. Ilyen volt például az andréma - lemeztár fejlesztésének 

megszüntetése, egyes kiadványtípusok egyszerősített kezelése, állományapasztás 

meggyorsítása, kötelespéldányok bizonyos kategóriáinak mellızése a feldolgozásban stb. 

Ráadásul a reformokkal kapcsolatos feladatok mellé még 1966-ban regionális könyvtár 

funkcióval is felruházták a könyvtárat, a vidék szakirodalmi ellátásának javítását célzó 
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országos program keretében. Ehhez helyi, és tiszántúli könyvtárközi kooperációt kellett 

szervezni, valamint hozzáfogni egy referensz győjtemény megalapozásához. Ezen feladatok 

teljesítése természetesen nem mehetett az elsıdleges könyvtári funkció, az egyetem 

érdekeinek rovására. Ennek a funkciónak a maradéktalan kielégítését leginkább a könyv-és 

folyóiratbeszerzési keret elégtelensége, valamint a férıhelyhiány gátolta, holott a 

szakreferensi munka megindítása szakolvasótermek létesítését is szükségessé tette. 35 Néhány 

átmeneti intézkedés után, mint például egyes könyvtárosi munkahelyek összeköltöztetése, és 

tömörítése, kialakítottak egy társadalomtudományi, és egy természettudományi olvasótermet, 

melyeket megfelelınek gondolt összetételő kézikönyvtárral láttak el, melyeket már a 

kialakítás évében 5000-5000 kötettel láttak el! A kézikönyvtár kiépítésével párhuzamosan 

felállítottak egy szabadpolcos győjteményt is, szintén 5000 kötettel. Ennek több haszna is 

volt: egyrészt megfeleltek a ”politikai igényeknek”, mint például a világnézet formáló, 

ízlésnevelı mővek népszerősítése, de gyakorlati céljai jelentısebbek voltak. Felgyorsul a 

könyvtári forgalom egy részének lebonyolítása, csökkent a raktárkezelı személyzet 

terheltsége. 36 

 Az elkövetkezendı években ezt a győjteményt fokozatosan bıvítették, így kutatói, 

tanulmányi, és közmővelıdési szabadpolcos győjteményt is kiépítettek. Ennek következtében 

a korábban tartalmilag tagolatlan győjtemény egy része decentralizáltan került szabadpolcra. 

Ez a decentralizált ellátás, az átfogóbb győjteményfejlesztés vezetett oda, hogy a kémiai 

tanszékcsoport, és a könyvtár között 1969-ben létrejött szerzıdés eredményeként megalakult a 

Kémiai Szakkönyvtár, melynek mőködését az 1970-ben elfogadott szervezeti szabályzat is 

megerısítette, állományának alapjául pedig a könyvtár, és a tanszékek összevont anyaga 

szolgált. Ez a szervezeti struktúra megmutatta, hogyan lehet egy tudománycsoport 

irodalomellátására szolgáló, korábban elaprózott eszközöket koncentrálni, és egy tudományos, 

tartalmi, és könyvtárszakmai követelményeket egyaránt kielégítı könyvtári szolgálatot 

létrehozni. 37 

 

A fejlesztések végrehajtása mellett meg kellett felelni az MSZMP KB különbözı 

direktíváinak: a tudománypolitikai irányelveknek, az oktatásügyrıl, a közmővelıdésrıl szóló 

határozatoknak, valamint az egyetemi könyvtárak fejlesztésérıl szóló irányelveknek. Egyre 

égetıbbé vált a férıhelyhiány, az épületet sokkal kisebb forgalomra, és más típusú 

kiszolgálásra tervezték, valamint a raktárak telítettsége kezdte elérni a kritikus szintet, már a 
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gyarapítást is gátolta. Amúgy is ráfért az ésszerősítés a kötelespéldányok elosztására, ezért 

1978-ban új rendelet bevezetésével szabályozták, valamint január elsejétıl a könyvtár 

második, úgynevezett használati kötelespéldányok elosztásának feladatát.  Késıbb az egykori 

templomépületet jelölték ki raktárnak, ennek átépítési munkálatai azonban 1987-ig húzódtak. 

A források folyamatos szőkülése újra a vásárlások csökkenését vonta maga után, holott a 

külföldi irodalmi termés rohamosan bıvült. Ezt a cseretevékenység fokozásával igyekeztek 

ellensúlyozni, valamint az egyetemi könyvtárhálózatban eddig meglévı párhuzamosságot 

minél inkább csökkenteni.  

 

Nagy hangsúlyt fektettek a kutatásokat támogató könyvtári munkára: bibliográfiák 

készítésére, tárgyi katalógus finomítására, továbbá 1974-ben sajtó alá került a győjteményt, és 

szolgáltatásokat ismertetı „Könyvtári Kalauz”. Ezek a kalauz jellegő bibliográfiák nagy sikert 

arattak, ki kell közülük emelni a hallgatók kutatásmetodikai képzését segítı, és a német 

nyelvtudomány területérıl készített bibliográfiákat. 38 Egy évvel késıbb a KGST 

szervezetéhez tartozó információs részleget hoztak létre, mely gondoskodott az ipari jellegő 

bibliográfiákról. A cél nem volt más, mint az, hogy a könyvtár legyen képes információs 

segítséget nyújtani, valamint a szükségleteknek megfelelıen fejlesztett, és feltárt 

irodalomgyőjteményt biztosítani. Véleményem szerint ezen célkitőzések a mai napig 

aktuálisnak mondhatóak. 39 

 

A magas színvonalú munkához elengedhetetlen volt a jól képzett szakembergárda, és mivel 

szinte lehetetlen volt találni olyan könyvtárost, aki maga is mővelıje egy diszciplinának, a 

problémát folyamatos továbbképzésekkel oldották meg. Az 1976/77-es tanévben a nem 

könyvtárszakos diplomások részére az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének a segítségével 

egyéves szaktanfolyamot indítottak. 1977-ben a szaktudományos felkészültség fejlesztését 

különbözı eszközökkel ösztönözték, mint a kutatási idı belsı szabályzatban rögzített 

biztosítása, vagy a magasabb képesítéssel járó magasabb bérkategória.40 

 

Mindössze 59 éves korában, 1980 december 3-án elhunyt dr. Csőry István fıigazgató, aki 35 

éven keresztül szolgálta az Egyetem Könyvtárat, és a magyar könyvtárügyet. 
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Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár 

 

A Kulturális Minisztérium 1976-ban kiadott könyvtári törvénye értelmében nemzeti könyvtár 

jelleggel ruházta fel az intézményt. Így az 1980-ban jóváhagyott szervezeti szabályzat 

értelmében Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár lett az 

intézmény új neve.  

 

A nyolcvanas években, természetesen nem a névváltoztatás hatására, több kisebb, és egy 

óriási jelentıségő változás következett be. Ez volt az automatizáció kezdete, vagyis a 

számítógép megjelenése a könyvtári munkában. Persze, ez nem egyik napról a másikra 

forgatta fel gyökeresen a munkafolyamatokat, és hozott egy új szemléletet. Sıt, a 

számítógépes fejlesztés terve, köszönhetıen többek között a technológia fejletlenségének, 

nem is volt kiemelt jelentıségő, az elırelépést más irányba tervezték, fıleg az integráció 

irányába, ugyanis már 1981-ben felmerült az integrált könyvtári rendszer kialakításának a 

terve. 42 A kezdeti lépések az automatizáció felé természetesen megtörténtek, de egyelıre csak 

az információszolgáltatás bıvült, a berni DATA-STAR nemzetközi információs rendszerhez, 

valamint a bécsi INIS nemzetközi információs rendszeréhez való online csatlakozással.  

 

Problémák természetesen a mindennapi teendık végrehajtása közben is bıven akadtak. A 

közbeszerzési keret csökkenése, illetve a külföldi könyvek árainak emelkedése a vásárlások 

mértékének folyamatos csökkenését vonta maga után. Míg 1967-ben 1326 kötetet, addig 

1980-ban mindössze 946 kötetet tudtak külföldrıl vásárolni. Mivel a legfontosabb 

cserelehetıségekkel már éltek, így jónéhány kapcsolatot megszüntettek, a megmaradtak 

finomítására törekedtek, így ez a forrás is értelemszerően apadni kezdett. A nemzetközi 

könyvállományban mutatkozó hiányt is csak a minisztériumi támogatással megvásárolt 

magánkönyvtárakból tudták pótolni. Ilyen nagy volumenő vásárlások voltak a Csécsy-

győjtemény, vagy Országh László professzor magánkönyvtárának, valamint különbözı 

magánszemélyek értékes mőveinek megvásárlásai. De a külföldi folyóiratok vásárlása terén 

változatlanul komoly gondok mutatkoztak. Ha a gyarapodásban semmilyen gond nem állt 

volna fenn, a raktározás problémája csak még égetıbben jelentkezett volna, egyszerően már 
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nem volt hová rakni a könyveket, az új, templomépületben kialakított raktár átadása pedig 

sokáig váratott magára. 41 Általánosságban elmondható, hogy a rendszerváltás elıtti, és azt 

követı évekre a pénztelenség rányomta a bélyegét. Természetesen a különbözı problémák 

jelenléte nem hatottak újdonságként a könyvtár életében, a megfelelı ellátottság hiánya 

gyakrabban jellemezte a mindennapokat, mint a gondtalanság.   

Az automatizáció megjelenése 

 

A Könyvtár, mint az IK NSIR nemzeti szerve 1975-ben kapott egy feladatot: vegyen részt a 

KGST-tagországok mőszaki –tudományos információs együttmőködésben, és dolgozzák fel a 

hazai gyártmányismertetıket a központi adatbázis számára.  

 

Az IK NSIR, azaz a Nemzetközi Tudományos Mőszaki Információs Rendszerének ipari 

katalógusokra orientált Nemzetközi Specializált Információs rendszere 1985. júniusában 

Debrecenben tartotta a 14. tanácsülését. Kifejtették, hogy a rendszerben alkalmazott 

információs technológia fejlıdése elérte azt a szintet, mely már lehetıvé teszi a számítógépes 

adatátviteli hálózat kiépítését. Ebben az évben már végeztek 30, zömében kémiai tárgyú 

online keresést egy TAP 34 terminálon keresztül, és már évek óta tervezték a könyvtári 

munka számítógépekkel történı korszerősítését: egyrészt egy rendszerterv elkészítésével, 

másrészt egy számítógépes hálózat kiépítésével. 43 1988-ra már állt egy 4 gépbıl álló hálózat, 

melyeket adatbevitelre (feldolgozásra, rekordkészítésre) használtak. Bár hozzá kell tenni, a 

technikai színvonal, és a megbízhatóság elmaradt a már elérhetıtıl. Viszont már lehetıvé vált 

adatbázisok létrehozása, fejlesztése, és használata.  

 

Kettı kialakítása történt elsı lépésben: lexikális informatikai adatbázis, és a könyvtár új, 

külföldi beszerzésén alapuló bibliografikus adatbázis. Egy olyan karakterleolvasó rendszer 

építését is tervbe vették, mely a korábban katalogizált adatok leolvasását is lehetıvé teszi. A 

kölcsönzés számítógépes megoldása, a kiadványelıállítás szövegszerkesztésének elindítása is 

hamarosan tervbe lett véve, megvalósításuk pedig nem is váratott sokat magára. Ehhez 

elengedhetetlen volt nemcsak a géppark fejlesztése, de az ott dolgozók továbbképzése is, 

melyet folyamatos tanfolyamok indításával, részben egyéni betanítással biztosítottak. 44 

 



 33 

A rendszerváltás után 

 

A rendszerváltás eleinte a külsı kapcsolatok, módosulásában éreztette leginkább hatását. 

Jóval könnyebbé vált a külföldi, fıleg nyugati mővek, periodikák beszerzése, másrészt a 

KGST felbomlása után meg kellett ırizni a fontos, és el kellett vágni a felesleges, néha terhes 

együttmőködések szálait. Ilyen volt például az IK NSIR, mely túl sok feladatot rótt a 

számítógépes szakemberekre. Ezen feladatok leszőkítése után végre arra fordíthatták az 

energiákat, melyre már nagy szükség volt: egy önálló fejlesztési, és informatikai osztály 

létrehozására. Az 1990-ben elıadott tervek alapján ez az osztály hat fıvel a könyvtári 

gépesített feldolgozás szervezését, fejlesztését, a felmerülı problémák megoldását látta el. 45  

 

A hagyományosan többrétő funkciók is módosultak. 1993-tól elindult a 

Közgazdaságtudományi Kar mőködése, valamint már ekkor tervbe volt véve a Jogi Kar 

visszaállítása. Ezek a győjtıkör módosítását vonták maguk után, hisz ezen diszciplinák 

szakirodalma meglehetısen hiányos volt, fıleg a külföldi kiadványokat nélkülözték. Az 

informatikai infrastruktúra folyamatos bıvítése, fejlesztése a szolgáltatások bıvülését, illetve 

módosulását vonta maga után. Ilyenek voltak az adatbázis építés, és szolgáltatás a lokális 

hálózaton; online információszolgáltatás; CD-ROM szolgáltatások; folyóirat katalógus 

használata. Ezek alapjául a helyi Ethernet-hálózat biztosította az alapot. A világbank 

támogatásával kialakult az integrált könyvtári rendszer, a Voyager Seriesre esett a választás, 

emellett a könyvtár az Interneten keresztül kapcsolódott a felsıoktatási hálózatba, valamint 

több hazai, és külföldi intézményhez. Fontos országos szintő feladat volt a nemzeti 

könyvkiadáshoz kapcsolódó egyszeri és központi feldolgozás, ebben a Könyvtár is 

oroszlánrészt vállalt. A MARC-formátum biztosította a rekordok zavartalan átadását. Az 

automatizálási munkák újszerő feladatokat róttak ki a könyvtárosokra, melyekkel a 

szakembergárda folyamatosan ismerkedett, és az egyetemen már elindult az informatikus-

könyvtáros szakos hallgatók képzése. 46 

 

Ezek a nagyléptékő fejlesztések gyors eredményeket hoztak. Bár a megszorító intézkedések 

hatására csökkenı anyagi források egyre nagyobb nehézségeket okoztak, valamint a 

férıhelyhiány, fıleg az addig fıleg raktárként használt, az egyház által visszakövetelt 

templomépület várható elvesztése lassan elodázhatatlanná tette egy új könyvtári épület 
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építését, az 1995/96-os tanévben befejezıdött a Debreceni Universitas könyvtári struktúra 

korszerősítésének elsı szakasza. Az eredmények:  

• a feldolgozásban sikerrel alkalmazták a  külsı adatbázisok  bibliográfiai 

rekordjainak az átvételét 

• megkezdıdött a zenemőtár hangzóanyagainak, és kottáinak számítógépes 

leírása 

• megkezdıdött egyéb dokumentumtípusok, pl.: CD-ROM-ok feldogozása 

• folyóiratok érkeztetésének gépi regisztrálása 

• teljes körő számítógépes kölcsönzés bevezetése 1996 szeptemberében 

• olvasók számára még több online hozzáférési lehetıség 

• százezer címet meghaladó adatbázis létrejötte 

Ezen alapokra építve lehetett folytatni a további fejlesztési terveket, melyek az elektronikus 

könyvtár megteremtésével, és az egyetemi integráció könyvtári vonzatainak kérdéseivel 

foglalkoztak. 47 Ezek eléréséhez fejleszteni kellett az elektronikus katalógusok építését, 

beindítani az elektronikus folyóirat-szolgáltatást, biztosítani az még szélesebb körő online 

kapcsolódást a hazai és nemzetközi tudományos adatbázisokhoz, elemezni a könyvtrák 

struktúráját. 

 

1996-ra már elérkezett a technikai lehetısége az osztott katalogizálás alapjainak lerakásához 

Magyarországon, melybıl a Könyvtár jelentıs részt vállalt. Az adatbázis építésének 

megkönnyítésére retrospektív katalóguskonverziót hajtottak végre, valamint elkészítetek egy 

HUNMARC-USMARC rekordkonverziós programot. 48 

 

Az 1997. december 15-én kihirdetett törvény a kulturális javak védelmérıl és a muzeális 

intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl megerısítette a 

Könyvtárat nemzeti könyvtári feladataiban. Ennek a törvénynek az elıkészítésével csaknem 

egyidıben zajlott az Országos Dokumentumellátó Rendszer mőködését szabályozó 

kormányrendelet elıkészítése. Már ebben a szakaszban világossá vált, hogy a Könyvtárnak 

köteles példányaival, állományával, és szakembergárdájával komoly szerepet kell vállalnia a 

rendszer mőködtetésében.49 A fentebb említett országos közös katalogizálási munkálatokban 

is részt vettek, mely a keresztségben a MOKKA (Magyar Országos Közös Katalogizálási 

Egyesület) nevet kapta. Mindezek mellett évek óta tartott az egyetem különbözı 
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intézményeinek könyvtáraival való együttmőködés szorosabbá tétele, közös beszerzés, 

feldolgozás megvalósítása. 50 Egy célt szolgáltak a fejlesztések, mely nem volt más, mint az 

egyre magasabb fokú integráció. 

Egységes szervezet, egységes vezetés 

 

A 2001. január 1-én létrejött a DEENK, azaz a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtára, a hét tagkönyvtárból megalakuló korszerő, azonos színvonalon szolgáltató 

könyvtári rendszer. Tagjai: a Nemzeti és Általános Győjtemények Könyvtára, a Kenézy 

Könyvtár, az Agrártudományi Egyetem Könyvtára, a Pedagógiai Fıiskolai Kari Könyvtár, a 

Mőszaki Fıiskolai Kari Könyvtár, a Debreceni Konzervatórium Könyvtára, valamint a 

Társadalomtudományi Könyvtár. A stratégiai cél egy felhasználóbarát, tartalomszolgáltató 

könyvtár kialakítása, amely regionális tudásközpontként végzi egyetemi, területi, és országos 

feladatait. Ezt a könyvtári győjtemény racionálisabb szervezésével, az egyetem teljes 

dokumentumállományát feltáró számítógépes katalógus segítségével, az elektronikus 

bibliográfiai és teljes szövegő adatbázisok szolgáltatásával kívánták elérni. 

 

A könyvtár 2001-re kidolgozta az egységes mőködéshez szükséges szabályokat. Az Egyetemi 

Tanács elfogadta a Szervezeti és mőködési szabályzatot, valamint a Győjteményépítési és 

Könyvtárhasználati szabályzatokat. Megtörténtek az elsı jelentıs lépések a szolgáltatások 

egyesítésében, ugyanis 2001 szeptemberétıl egységes beiratkozási és kölcsönzési rendet 

vezetett be a könyvtár minden egysége, és az új kölcsönzési politika eredményeképp a köteles 

példányok is kölcsönözhetıvé váltak minden egyetemi polgár számára. 

Több komoly munkálat zajlott ebben a tanévben: a 2002-re tervezett új könyvtári 

szoftververzió tesztelése, valamint az egyetemi templomban elhelyezett állomány 

átköltöztetése, ami több mint 1 millió kötetet érintett, tehát alaposan elı kellett készíteni a 

munkát. Ezek nagyobb részét az épülı új Élettudományi Könyvtárban tervezték elhelyezni. 

Elindult a bevezetése a minıségbiztosítás elemeinek a könyvtári munkafolyamatokba, 

valamint az egységes teljesítménymutatók kidolgozása is. 51 

Megkezdte mőködését a jogi és közgazdasági győjteményő Társadalomtudományi Könyvtár, 

melyet a Nemzeti és Általános Győjtemények Könyvtárának, valamint a jogi, és közgazdasági 

intézeti könyvtárak állományából vontak össze. Kidolgozták a különbözı győjteményi 
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összevonások terveit, melyekre a szakkönyvtári rendszer kiteljesedése érdekében volt 

szükség. 

 

Az integráció végsı céljához, - az azonos elvek alapján mőködı, korszerő szolgáltatás 

nyújtásához a rendszer minden könyvtárában - vezetı út állomásai közé tartozott 

� az egységes számítógépes adatbázis kialakítása 

� a Debreceni Egyetem minden pontján elérhetı bibliográfiai, és teljes szövegő 

adatbázisok minél nagyobb számú kialakítása 

� egységesített katalógus kialakítása 

� digitális tartalomszolgáltatás kialakítása 

� a Debreceni Egyetem oktatóinak publikációt elektronikusan feltáró bibliográfia 

megalkotása. 

 

Ezen cél elérése érdekében folyamatosan zajlott/zajlik a munka. 2003-ban elkezdıdött a 

HPFK Könyvtárának számítógépes nyilvántartása. Az intézeti könyvtárak jelentıs része a 

közös számítógépes adatbázisban tartják nyilván az állományukat. Elkészült a könyvtárosok 

jogosultságát meghatározó leírás, melyet a közös adatbázisban végzett munka követelt meg. 

Folyamatosan bıvült az egyetem által országos elıfizetés révén használt adatbázisok tartalma, 

mint például az EISZ, de maga a könyvtár is több adatbáziscsomagra fizetett elı. 

Megvalósult, hogy a könyvtár honlapján keresztül a felhasználók különbözı mőveleteket 

végezhessenek: hosszabbítás, akár könyvtárközi kölcsönzés indítása. Ebben az évben készült 

el a hároméves digitalizálási terv, mely a kultúrtörténeti szempontból jelentıs dokumentumok 

digitalizálását célozza. 52 

 

A 2004/2005-ös tanévben folytatódott a könyvtárszakmai tervek megvalósítása. Jelentıs 

lépést jelentett az Élettudományi Épület és Könyvtár 2005-ös átadása. Az egyetemi 

templomban elhelyezett győjtemény nagy részét ide helyzeték el, a költözı egységeket azonos 

adatbázist használva számítógépes katalógusba táplálták. Ide került továbbá a Periodika – 

Hírlap - és Zenemőtár állománya is. Ezek a munkálatok persze nem egyik napról a másikra, 

hanem az elıkészítéssel, győjteménnyé szervezéssel, költözéssel együtt éveken át tartott. 

Elkészült az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár öt évre szóló fejlesztési terve. A digitalizálási 

program keretében tovább épült az elektronikus Észak-tiszántúli adatbázis. 2005 januárjában 
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megtörtént a könyvtári számítógépes rendszer Java alapú E-Corvina verzióra váltása. Ezzel 

szinte egyidıben megújult a könyvtár honlapja, és frissítették az elektronikus adatbázisokat 

ismertetı kiadványt. Ettıl az évtıl rendszeressé tették a hallgatók könyvtárhasználati 

képzését. Megindult a minıségbiztosítási folyamat, mely a könyvtári munka színvonalának 

javítását tőzte ki célul. Késıbb a megalakult Minıség Irányítási Tanács, melynek tagjait a 

Könyvtári Tanács választotta, hogy a DEENK minıségbiztosítási munkáját, a 

minıségfejlesztés egységes szempontok szerinti végzését koordinálta. Ez a bizottság 

elkészítette a könyvtár SWOT analízisét, mely a kidolgozandó stratégiai tervek alapjául 

szolgált, valamint megfogalmazták az intézmény jövıképét, és küldetésnyilatkozatát. Ezek 

segítették a 2007-ben elkészült minıségügyi kézikönyv kidolgozását. 

 

A 2004/05-ben elkészített tervek alapján HEFOP pályázat keretében megvalósulhatott a 

Fıépületben mőködı Bölcsészettudományi és Természettudományi könyvtár megújítása, 

mely a Nemzeti és Általános Győjtemények könyvtárából alakult, feladatkörének pontosítása, 

illetve módosítása után. Ennek eredményeképp digitalizáló mőhelyet, és 200 négyzetméternyi 

tömör raktárt alakítottak ki. 53 

 

A fentebb említett BÉTEK megalakulása mellett is számottevı szervezeti változások voltak. 

Az MFK, és könyvtára 2006-tól az Agrártudományi Centrum egységeként mőködik tovább. A 

Tudományegyetemi Karok is centrum jogállásúvá váltak. Ezek a centrumok elkészítették 

ügyrendjüket, így a könyvtárnak is felül kellett vizsgálnia a Szervezeti és Mőködési 

Szabályzatát. A szakkönyvtári rendszer mőködésével megkezdıdött az eddig Nemzeti és 

Általános Győjtemények könyvtárában tárolt köteles példányok tematikus bontása. 

Győjteményi Bizottság: kialakította a köteles megosztás alapelveit a Mőszaki és 

Agrártudományi Szakkönyvtárakba; megkezdte a Pedagógiai Szakkönyvtárba a köteles 

szállítást; egységes alapelveket alakított ki a köteles példányok kezelésére, feldolgozására, és 

forgalmazására.54 2006 szeptemberében végre megvalósult az egységes, minden 

tagkönyvtárba érvényes olvasójegy bevezetése. A Kölcsönzési Bizottság a tagkönyvtárak 

eltérı gyakorlatát az olvasói kódok terén egységesítette, és kiigazította a jogosultságokat. 

Ettıl a tanévtıl minden EU állampolgár számára lehetıséget adtak a kölcsönzésre. 55 

Befejezés 
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27 tagállam majdnem félmilliárd lakosa számára elérhetı napjainkban az intézmény 

állománya, és szolgáltatása, holott megalakulása után még néhány évtizednek el kellett telnie, 

mire egyáltalán a létezése a debreceni lakosok elıtt is szélesebb körben ismert vált. Úgy 

vélem, ez a tény önmagában is megmutatja azt a hatalmas fejlıdést, melyen társadalmunk, és 

a könyvtár, mint a társadalomtól elválaszthatatlan szervezet, keresztülment. Tanulságként 

levonható, hogy a fejlıdés iránya a minél szorosabb együttmőködés kialakítása, az 

erıforrások centralizációja, a munkafolyamatok hatékonyabbá tétele. Egyszerő összefoglalni 

egy mondatban, mégis micsoda herkulesi feladat megvalósítani!  

 

A dolgozatom legnehezebb része a mérföldkövek kijelölése volt. Sok fontos esemény 

játszódott le, országos jelentıségő munkák zajlottak, úttörı terveket készítette, azokat 

valósították meg, és ezeket egymás mellett, éveken át húzódva. Igyekeztem mégis a 

legnyagyobb jelentıségő eseményekre fókuszálni, azonban úgy érzem, dolgozatomnak ez a 

része némileg szubjektív. Az egy évre vonatkozó feljegyzésekbıl néha túl sok volt, néha túl 

kevés, ez jelentısen hátráltatott, ahogy azt már a bevezetıben is említettem. 

 

A politikai, társadalmi, gazdasági körülményeket, fıleg azok változásait néhány 

megkerülhetetlen eseménytıl eltekintve nem említettem, pedig nyilvánvaló, hogy egy 

könyvtár mindennapi életére ezek is hatással vannak.  A társadalmi-technológiai változások 

pedig folyamatosan kihívás elé állítanak minket, melyeknek meg kell felelni, ez tanulságként 

is levonható. 
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