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HAVASI ZOLTÁN 

Egyetemi könyvtáraink felszabadulás utáni tevékenységének 
irányairól 

1. 

Negyedszázad egyetemi könyvtáraink történetében jelentős szakasz
nak tekinthető. Az egyetemi könyvtárak és könyvtárosok huszonötéves te
vékenysége az egész magyar könyvtárügy fejlődése szemszögéből nézve is 
figyelmet érdemel. Tudományegyetemeink és szakegyetemeink könyvtárai 
az anyaintézményeikkel való viszonylataikban, de önmagukban is, le nem 
becsülhető szerepkört töltenek be a felszabadulás utáni történelmi korszak 
felsőoktatásában, tudományában, közművelődésében, tágabban a magyar 
politikai, társadalmi, termelési és kulturális gyakorlatban. Munkájuk termé
szete, jellege szerint tevékenységük a nemzetközi relációkra is kiterjed, része
sei az egyetemes tudomány és kultúra alakulásának. A nemzeti haladáshoz, 
a nemzeti kultúra folyamatához való szerves kötődéssel kapcsolódnak be 
korunk társadalmi forradalmainak és a tudományos-technikai forradalom
nak küzdőtereibe és áramköreibe. A magyar társadalmi-történeti fejlődés vo
nulataiban hordozói a tudomány, a kultúra kontinuitásának, illetve tükrei 
a társadalmi-történeti változások periódusai szerinti tudomány- és művelő
déstörténeti korszakok váltásainak. 

Az egyetemek a kultúra, a tudomány egyetemességének — szakegyete
mek esetén bizonyos tudománycsoportok komplexitásának — megtestesítői. 
Intézményeik jellegével, tudományos légkörükkel, átfogó funkciórendsze
rükkel, különböző részfeladataik együttes hatóerejével teremtik meg kutató 
műhelyeikben az alkotó munka feltételeit, nevelik, alakítják az értelmiségi 
munkára készülő fiatalokat; intellektuális tevékenységük kisugárzik városuk
ra, országukra, a nemzetközi kulturális, tudományos életre. Az egyetemi könyv
tárak jelentősége is túlnő az egyetemek keretein. Történeti kialakulásuk és 
fejlődésük közben az egyetemi munka érdekében olyan nagy értékű és olyan 
magas színvonalú irodalmat gyűjtöttek össze, hogy a tudományos kutatás 
korábban elsőrenden az egyetemi könyvtárak gazdag anyagára támaszko
dott . Tudományos életünk és a különböző szakterületek ma sem és a jövőben 
sem nélkülözhetik e könyvtárak gyűjteményeit és szolgáltatásait. Az egyetemi 
könyvtárak kutatási és tájékoztatási bázisokká fejlődésének és fejlesztésének 
okai és indokai: a tervszerűen gyűjtött állományokban rejlő hatalmas kutatási 
és információs potenciál, kutatási és tájékoztatási feladatok ellátására alkal
mas szakszemélyzetük, differenciáltan kiépült szervezetük és apparátusuk, 
s végül az a tény, hogy a tudományfejlődésben előtérbe nyomul az inter-
diszciplinaritás, a tudományok differenciálódásával egyidőben végbemenő in
tegrálódási folyamat. Az egyetemi könyvtárak állománya az egyetemi oktatás 
és kutatás feladataiból következően követi a tudományfejlődés említett irá
nyát, olyan információs potenciált rejt tehát magában, amelynek kihasználása 
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nem korlátozható az egyetemekre, hanem országos hasznosításukat tudomány
politikai, tudományszervezési, műszaki fejlesztési és gazdasági szempontok 
egyaránt sürgetik. 

A legjelentékenyebb egyetemi könyvtáraink a felszabadulás időpontjáig 
alapításuk és történeti kialakulásuk, állományuk mennyisége és minősége 
szerint erős különbözőséget mutatnak. A budapesti tudományegyetem könyv
tára 156l-es alapítású, és 1635-től, a nagyszombati egyetem alapításától kezd
ve látja el az egyetemi könyvtári funkciókat, a budapesti műszaki egyetem 
könyvtára 1846-ra, illetve 1848-ra vezetheti vissza állományának szervezését, 
a debreceni tudományegyetem könyvtára 1916-tól, a szegedi 1921-től, a pécsi 
(bár a híres Klimó-gyűjtemény 1774-es alapítású) 1923-tól számíthatja mű
ködésének kezdetét. 

A felszabadulás utáni egyetemi könyvtári fejlesztés iránya és arányai 
a műszaki felsőoktatás és a közgazdászképzés könyvtári feltételei javítására 
irányuló törekvést mutatják. A közgazdaságtudományi egyetem könyvtára 
(alapítási évét 1948-ban jelölhetjük meg) az első ötéves terv legnagyobb könyv
tári létesítményeként tekinthető. A miskolci nehézipari műszaki egyetem könyv
tára pedig (alapítva 1949-ben) a felszabadulás utáni huszonöt év legjelentősebb 
könyvtárépítési alkotása, az intézmény 1969-ben foglalta el könyvtári célokra 
épült korszerű otthonát. 

A huszonötéves fejlődési szakasz jellemző jegyeinek felvázolása előtt 
megállapíthatjuk, hogy a felszabadulást követő évektől, de különösen az 
1948-as egyetemi reformoktól számítható több mint két évtized alatt, bár 
az előrehaladás az első (1948-tól 1958-ig terjedő, a Magyar Szocialista Mun
káspárt művelődéspolitikai irányelveinek kibocsátásáig tartó) periódusban 
nem volt töretlen vonalú, az egyetemi könyvtárak funkcióik ellátására min
den korábbi történeti korszakhoz képest leginkább alkalmasnak bizonyultak. 
Az egyetemek tevékenységét alátámasztó munkájuk színvonala és a magyar 
könyvtárügyben elfoglalt helyük, szerepük révén az ország legjelentősebb tu
dományos és szakkönyvtárai közé sorolandók. 

A felszabadulás utáni fejlődés már jelzett két szakasza — egyébként 
az ország általános, valamint tudományos és kulturális fejlődési folyamatával 
összhangban — részben szerves egységet mutat, amennyiben az előző törté
nelmi időszak káros örökségének felszámolására irányuló törekvés mindkét 
periódust jellemzi, másrészt azonban a két szakasz között lényeges különbség 
is kimutatandó, mert az elsőt inkább a rendkívüli elmaradások felszámolását 
célzó erőfeszítések, átalakulások, változtatások határozták meg, az 1958-tól 
számítható több mint egy évtized pedig — ismét csak az ország általános és 
az egyetemek sajátos fejlődési szakaszának jellege szerint — egyenes vonalúbb, 
kiegyensúlyozottabb, a felsőoktatási reformoktól inspirált, hosszabb távra 
tervezést igénylő, a tudományos követelményekkel fokozottabban számolni 
kívánó szakaszként értékelendő. 

2. 

A második világháború befejezése, a magyar nép felszabadulása után 
következő években (1945 — 48) még csak a demokratikus tartalmú reformokért 
folyt a küzdelem. Az első két esztendő még nem hoz lényeges változást a ma
gyar könyvtárügyben. A fellendülés először 1947 —48-ban a közművelődési 



Egyetemi könyvtáraink a jelszabadulás után 47 

könyvtári munkában jelentkezett, főként a falusi és szakszervezeti könyv
tárak létesítésével. A tudományos könyvtárak fejlődése nehezebben indul. 

A huszonötéves ellenforradalmi korszak idején tudományos könyvtá
raink hiába próbálkoztak könyvállományuk fejlesztésében és szolgáltatásaik
ban magasabb színvonalra emelkedni, megbecsülést, jobb elhelyezést és jobb 
felszerelési ellátottságot biztosítani maguknak. Az akkori kulturális politika 
egyszerűen számításon kívül hagyta az egyetemi könyvtárak tervszerű, az 
egyetemek fejlődéséhez kapcsolódó fejlesztését. Főleg vidéki egyetemi könyv
táraink tengődtek nyomorúságos helyzetben. 

Egyetemeink könyvtárai viszonyaik fejletlensége következtében, és 
a múlt helytelen gyakorlatának hatása alatt a felszabadulás után is éveken 
keresztül elszigetelten és magukba zárkózva éltek. Még a saját egyetemükkel 
is csak éppen a legszükségesebb érintkezésre szorítkoztak. Az újjáépítés arány
lag nem követelt nagyobb erőfeszítéseket, jelentősebb háborús károsodás 
—a budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárát kivéve — nem érte az egyetemi 
könyvtárakat. De feladatként jelentkezett a megváltozott körülmények kö
zött, az új feladatok kijelölésével a korszerű követelményeknek megfelelő 
munka megindítása, megtervezése. A háború utáni első évek még nem tud
ják biztosítani az anyagi feltételeket az új és megváltozott feladatokhoz, 
így a gazdátlanság állapota, a könyvtárak magukrautaltsága még fenn
állt. Az egyetemi könyvtárak magukrahagyatottságukban, ha esetleg fel is 
ismerték a szükségleteket, a megoldást maguk sem szorgalmazták olyan mér
tékben és olyan hatékonysággal, mint ahogy azt az általános gazdasági és 
politikai törekvésekhez, valamint tudományos életünk és felsőoktatásunk 
célkitűzéseihez való felfejlődés követelte volna. 

Művelődésügyünk szocialista fejlődésének 1948-tól 1952-ig terjedő sza
kaszában nyílt mód a szocialista könyvtárpolitika kimunkálására, könyvtárak 
létesítésére, könyvtárhálózatok kiépítésére. A közművelődési könyvtárak vo
nalán új könyvtárak létesítésével meg is indul a rohamos fejlődés. Az országos 
könyvtárhálózat erősen kiszélesedik, különösen az üzemekben és falun. A negy
venes évek végén és az ötvenes évek kezdetén a tudományos könyvtárak, 
közöttük az egyetemi könyvtárak fejlődése még kiegyensúlyozatlan, egyenet
len, ellentmondásos képet mutat. Nagyon természetes igényként jelentkezett 
1949 —50-ben az a feladat, hogy egyetemi könyvtárainka magas képesítésű 
szakemberek képzésében a maguk eszközeivel részt vegyenek, az egyetemek 
tudományos kutató munkájának közvetlen szükségleteit szolgálják, a tudo
mány általános fejlesztésében közreműködjenek. A párt- és állami vezetés 
ezért — tudományos könyvtárügyünk elhanyagoltságára és társadalmi fej
lődésünktől való elmaradottságára felfigyelve — tervbe vette és fokozatosan 
megvalósítani kezdte a tudományos könyvtárak tevékenységének beillesztését 
a szocialista társadalomépítés munkájába. 

Az 1950-es évtől vette kezdetét a nagyarányú változtatások kora. Meg
kezdődött az egyetemi könyvtárak tárgyi és személyi feltételeinek erőteljes 
fejlesztése. Az 1948-tól 1958-ig terjedő időszak fejlődési ívét döntően a Köz
oktatásügyi Minisztérium Egyetemi Főosztályának tudományos osztálya által 
irányított hároméves (1950—1953) fejlesztő tevékenység határozta meg. 
Egyetemi könyvtáraink 1950 és 1953 között állománygyarapítási politikájukat, 
munkamódszereiket, az olvasókkal való foglalkozást, a könyvtári propagandát 
javították. A könyvtáron belüli munka tervszerűtlensége csökkent. A könyvek 
feldolgozásának, az olvasókhoz juttatásának üteme lényegesen meggyorsult 
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Teljes elzárkózásukból kiléptek, és a kulturális forradalom általános feladatai
nak végrehajtásában is aktív szerepet vállaltak. A káderviszonyok annyiban 
változtak, hogy könyvtáraink nagyobb része új vezetőt kapott, és ezekben az 
években kezdődött meg az egyetemi könyvtárosi szakképesítéssel rendelkező 
fiatalok munkába állítása. 

Az egyetemi főosztály által szervezett felülvizsgáló bizottságok szakvéle
ménye alapján 1951 — 52-ben megállapítást nyert, hogy egyetemi könyv
táraink bár működésük során bekapcsolódtak az ország tudományos és egyéb 
könyvtárhálózatainak munkájába, ugyanakkor súlyos fogyatékosságként mu
tatkozott meg az, hogy az egyetemi könyvtári alapfeladatok ellátásában, az 
egyetemi tudományos, oktató és tanulmányi munka alátámasztásában nem 
kielégítő a fejlődés. 

A legjobb szakemberekből összeállított felülvizsgáló bizottságok hangoz
tat ták, hogy bár egyetemi könyvtáraink munkájában jelentős fejlődés mutat
kozik, ez a fejlődés már nem kielégítő, mert az alapfeladatok ellátását, az egye
temi oktató- és kutatómunka alátámasztását akadályozta, hogy nem volt 
tervszerű kapcsolat az egyetemek és könyvtáraik között, aránytalanság mutat
kozott a rohamosan fejlődő egyetemek és az egyetemi könyvtárak fejlődése 
között. Bár könyvtáraink jó úton haladtak ahhoz, hogy szocialista típusú 
könyvtárakká fejlődjenek, de nem tettek eleget ahhoz, hogy szocialista típusú 
egyetemi könyvtárakká legyenek. Nyilvánvalóvá vált, hogy ha ez utóbbi 
feladat nem nyomul döntő módon előtérbe a könyvtárak munkájában, akkor 
a múltnak e téren még mindig mutatkozó káros öröksége a jövőben is súlyos 
fejlődési zavarokat idézhet elő, és előbb-utóbb gátolhatja könyvtáraink nem 
egyetemi feladatait is. 

Annak tehát, hogy egyetemi könyvtáraink nem a természetes vonalon, 
nem az elsőrendű feladatukból adódóan próbálkoztak bekapcsolódni az or
szág általános kulturális és tudományos fejlődésébe, egyrészt az egyetemek
kel tisztázatlan kapcsolat volt az oka, másrészt könyvtárosainknak az a fel
ismerése, hogy kötelezettségeik vannak mai életünk problémái felé fordulva 
az általános műveltségi színvonal emelkedése elősegítésében szerepet vállalni, 
elismerést kivívni. így egyetemi könyvtáraink részben egy egyoldalúan köz
művelődési indítékú hibás könyvtárpolitikai felfogásnak engedve, amely nem 
egyszer a könyvtári művelődési feladatok megoldásától közvetlen termelési, 
politikai hatást várt, részben azonban — a közművelődési könyvtári munka 
akkori színvonalát tekintve — történelmi szükségszerűségből, nagyobb arány
ban vállaltak általános közművelődési könyvtári feladatokat, mint amennyire 
ezt alapfunkcióik csorbítása nélkül tehették volna. Volt azonban egy harmadik 
ok is, ami az elsővel szoros összefüggésre utal, a másodikkal pedig ellentétesnek 
mutatkozik. Ez az ok pedig egyetemi könyvtáraink titkolt vagy többször 
nyíltan is hangoztatott az az óhaja volt, hogy intézményeiket tudományos 
kutató intézetekké minősítsék, és kapcsolják be őket rohamosan fejlődésnek 
indult tudományos életünk vérkeringésébe. Vagyis: nagyobb önállóság bizto
sítása az egyetemi könyvtárak részére a felsőoktatási intézmények rend
szerén belül, és fejlesztése annak a szerepnek, amelyet mint tudományos 
intézmények töltenek be. Ez utóbbi törekvésnek erőteljes hangsúlyozása 
felesleges módon önkormányzatot szándékozott biztosítani a könyvtáraknak 
a felsőfokú oktatási intézményekkai szemben, holott éppen azoknak a 
szolgálata az egyetemi könyvtárak alapfeladata. 

A következő éveket a korszerű könyvtári munkafajták meghonosításának 
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szorgalmazása, az új szervezeti formák kialakítására irányuló törekvés, az 
átfogó művelődéspolitikai szemlélet, a könyvtári munka feltételeinek javítását 
célzó szándék jellemezti Az újító szándék kötöttségeket nem kedvelő forra
dalmi lendületét az 1953-tól számítható felfogás egészítette ki, a könyvtárosi 
szakszerűség, a stabilabb szervezeti keretek, a rendszerezés követelményével. 
1953 után jelentkezett különösen nyilvánvalóan az a követelmény, hogy az 
egyetemeknek és főiskoláknak fontos feladataik vannak a szocialista tudo
mány fejlesztésében és a tudományos utánpótlás nevelésében, is. Ennek meg
felelően fejleszteni kell az egyetemi oktatás színvonalát, javítani kell az egye
temi munka feltételeit. Javítani kell könyvtári vonatkozásokban is. Ebben 
az időszakban az egyetemi könyvtárak irányításának szervezetében ugyan 
bizonyos rések támadnak (az Oktatásügyi Minisztérium egyetemi főosztálya 
tudományos osztályának felszámolásával megszűnt a könyvtárak ügyeit 
gondozó osztály), de az egyetemi könyvtárigazgatók korábban kialakult jó 
közösségének összehangolt, konstruktív törekvései és javaslatai következtében 
az egyetemi könyvtárak munkája a felsőoktatás legfőbb vezetői előtt mégis 
a figyelem előterébe kerül. Az 1956 márciusában Debrecenben rendezett orszá
gos rektori-dékáni értekezleten az oktatásügyi miniszter beszámoló külön 
kitér az egyetemi könyvtárak fejlesztésének szükségességére. 

Az egyetemi könyvtárak 1953-tól induló korszakát az állományok kor
szerű tudományos művekkel való gyarapítása, bibliográfiai munkálatok ki
bontakoztatása, a szakirodalom felkutatására irányuló készség, az egyetemi 
könyvtár és az intézeti, tanszéki könyvtárakkal kiépítendő kapcsolat a hall
gatóknak a könyvtári szolgáltatásokba való fokozottabb bevonása jellemezte. 
Könyvtáraink elkezdték a felkészülést az egyetemen kívüli szakemberek könyv
tári tájékoztatással való ellátására. Kidolgozást nyert az egyetemi könyvtá
rak második ötéves terve. Készen állt az egyetemek szervezeti szabály
zatával összehangolt egyetemi könyvtári szabáyzat is. A rendelkezések és 
határozatok után minden lehetőség megvolt arra, hogy a funkcióbeli ferdü
léseket kiiktatva a még meglévő hibákat kijavítsuk, de ezt megakadályozta 
az ellenforradalom. 

A kulturális életben elkövetett hibák és az ellenforradalom tapasztala
tainak tanulságait hasznosítva könyvtárpolitikánk 1957-től új vonásokkal 
gazdagodott. A következetes párt- és állami irányítás érvényesítése mellett 
nagyobb teret engedett a különböző tanácsadó testületek tevékenységének, 
tudományos tanácskozásokat kezdeményezett. Szocialista fejlődésünk 
1959-től 1962-ig tartó szakasza a magyar szocialista tudománypolitika ala
kulása szemszögéből nézve is döntő jelentőségűnek bizonyul. A társadalmi
gazdasági átalakulással nemcsak párhuzamosan, hanem azzal törvényszerű 
összhangban kerülhetett sor a tudománypolitikai alapelvek világosabb meg
határozására, az országos távlati tudományos kutatási terv kidolgozására. 
A Pár t 1958-ban kidolgozott és nyilvánosságra hozott művelődéspolitikai 
irányelvei szabtak irányt az 1962 végéig tartó fejlődési szakasz tudomány
politikájának. Törvényszerűnek tartjuk, hogy ugyanebben az időben váltak 
éretté a viszonyok a könyvtárpolitika elméleti alapjainak kimunkálására, 
az adiminisztratív irányvonal felülvizsgálására, tudománypolitika ós könyv
tári szolgáltatások összefüggéseinek tanulmányzására. Számos tanácskozás, 
kiadvány, tanulmány jelzi a kövtári tományos közélet élénkülését. 

Az elvi, elméleti kérdéseknek az előtérbe kerülése kezdte ellensúlyozni 
a könyvtári törvény előkészítése éveinek és megjelenését követő időszaknak az 
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egyoldalú irányzatát: a jogszabályokban testet ölötött könyvtárpolitikai szem
lélethez való ragaszkodást. Az egyetemi könyvtári munka irányának és fej
lesztési perspektívái meghatározásának sem lehetett egyedüli eszköze az 
1956-os szervezeti és működési szabályzat. Ehhez jó kiegészítést, a tartalmi 
fejlesztéshez ösztönzést adott az a rendelkezés, amely 1958-ban az általános 
tudományos és tudományos szakkönyvtárakról szólva pontos gyűjtőköri sza
bályozást írt elő. Ez az intézkedés az egyetemi könyvtárak országos jellegű 
tudományos államfejlesztési feladatait kiemelve, a különböző tudomány
ágak és szakterületek igényeinek felismerésére is ösztönzött. 

Az egyetemi könyvtári alapfunkció és fejlesztési koncepció szemszögéből 
nézve jelentős mozzanatnak igérkezet az 1959 végén Szegeden sorra kerülő 
egyetemi könyvtári konferencia. Rendkívül fontos oktatás- és tudomány
politikai érdekű kérdések szerepeltek napirenden: az egyetem és könyvtára 
kapcsolatainak meghatározása; az egyetemen folyó oktató-, kutató- és nevelő
munka támogatására hivatott könyvtári szolgáltatások megfelelő szervezeté
nek kialakítása. A konferencián 19 egyetem és főiskola küldöttsége vett részt. 
A központi könyvtárak vezetőin és vezető beosztású dolgozóin kívül egyetemi 
professzorok, adjunktusok és tanársegédek is szép számban megjelentek. 
Az oktatók és könyvtárosok eszmecseréje, bár sokban segítette egymás szem
pontjainak megértését, nem eredményezte mégsem a tudomány politikai, felső
oktatás-politikai és könyvtárpolitikai nézetek egyértelmű egybekovácsolását. 
Ennek egyik oka abban keresendő, hogy maguk a könyvtárosok sem lép
tek fel egységes felfogással. A két magas színvonalú, egymást jól kiegészítő 
referátum feletti vita közben nem tisztult fel ,,az az eszmei zűrzavar, amely 
ma még gyakorlat, elmélet vagy tudomány kérdésében, vagy a könyvtárosok 
tudományos tennivalóinak kérdésében eléggé eluralkodik" (MÁTRAI LÁSZLÓ). 

A 60-as évek elején az egyetemi könyvtárosok figyelme erőteljesen for
dult az egyetemi oktatási reformokból következő könyvtári feladatokra. A tu
domány, az oktatás és a könyvtárak történeti fejlődésének tanulmányozása 
nyilvánvaló összefüggéseket tá r t fel a tudományos és oktatási módszerek 
változásai és a könyvtári szolgáltatások alakulása között. A polihisztorok 
korában szélesre alapozott könyvtári bázisra volt szükség, a szakbarbárok 
viszont alig igényelnek saját szűkre szabott kézikönyvtárakon túli könyv
tári szolgáltatást; a pozitivizmus nem nélkülözhette a könyvtárak adattárházát, 
a dogmatizmus korszaka szűkre szabott könyvanyaggal is megelégedett. Amíg 
a felsőoktatásban az ismeretszerzés főleg jegyzetanyagra támaszkodott, ki
sebb volt az igény a könyvtári könyv-, folyóirat- és egyéb dokumentum-gyűj
temények feltárására. Amikor a felsőoktatási reformok következtében az elő
adások a tudományok alapjainak ismertetésére szorítkoznak és a hallgatóktól 
önálló tanulmányi munkát, sőt a hallgatóktól a kutatómunka elemeinek elsajá
t í tását várják, jelentékenyen megnő a könyvtárak szerepe. A tudománynak 
a széleskörűen gyűjtött konkrét adatanyagra támaszkodó és az általános tör
vényszerűségeket együttesen kutató új vonásai, valamint a tudományok mo
dern kooperációja, illetve integrálódási folyamata pedig egyenesen a könyvtári 
szolgáltatások korunkbeli reneszánszának kibontakozását jelentheti. 

E felismerések az egyetemi könyvtári munkára vonatkozó új felfogásokat 
eredményeztek. Többször megfogalmazódott, hogy a könyvtári munka fejlő
désének két útja, módja — kedvező körülmények között szerencsésen össze
fonódó két útja, módja — van. Az egyik út : a kor követelményei által általá
nosan megszabott fejlődés a könyvtári munka korszerűsítésében, a könyvtári 
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tevékenységben önmagában. A másik ú t : a könyvtári tevékenységnek (an
nak alapműveleteiben és szolgáltatásaiban egyaránt) a konkrét szakterü
letek, szakintézmények, az egyes szaktudományok munkájához való harmo
nikus igazítása, az egyes szakproblémák megoldásának követelményeiből fa
kadó könyvtári fejlődés. 

A következő években az egyetemi könyvtári alapbázisokra építve új 
módokon kellett a további célkitűzések alapjait megvetni. Az intézmények 
hagyományos és viszonylag korszerű módokon és eszközökkel történt fej
lesztésének mintegy tizenötéves korszaka (1948 —50-től számítva) eredmé
nyekben gazdag, de a fejlődés jellegét tekintve lezáruló szakasznak kezdett 
minősülni. A könyvtárpolitikai irányítás és az egyetemi könyvtárigazgatók 
kollégiuma lát ta , hogy a jövőben a társadalmi-gazdasági előrehaladás jegyé
ben, a felsőoktatási reform munkálatainak, a tudósképzés követelményei
nek, a kutatás fejlesztése igényeinek, vidéki intézményeink esetében a 
vidéken működő szakemberek szakirodalmi ellátása szükségleteinek kell 
meghatározó módon az egyetemi könyvtári munka jellegét formálnia. 

Egyetemi könyvtáraink a hatvanas évek közepére a könyvtári munka 
korszerűsítésében jelentős eredményeket értek el. Általában felszámolták az 
évtizedek alatt felgyűlt feldolgozatlan állományaikat, igényesebb állomány
feltáró tevékenységet végeztek, modernebb katalógusokat hoztak létre. Az ol
vasószolgálat feltételeinek javítása, az olvasók igényeinek jobb kielégítése 
érdekében olvasótermeiket felújították, az olvasótermi kézikönyvtárakat 
modern szakirodalommal egészítették ki, új tájékoztató csoportokat szervez
tek. Megkezdték az olvasók körében végzendő igény feltárást. Modern reprográ
fiai műhelyeket létesítettek. 

Az egyetemi munka (nevelés, szakképzés, szakkutatás) követelményéből 
fakadó könyvtári fejlődés — számos erőfeszítés, sőt eredmény ellenére — még 
a hatvanas évek közepén is egyenetlen képet mutatott . Egyetemi könyvtáraink
ban évente több ezer egyetemi hallgató bevezetése zajlott le a könyvtárhasz
nálat, az irodalomkeresés elemi módszereibe, ez a tevékenység azonban nem 
volt eléggé szervezett, az oktatók által kellően támogatott, így kiaknázatlanul 
maradt az önálló munkára nevelésnek egy eszköze. Bár egyetemi könyvtáro
saink látták, hogy az egyetemi tanulmányi munkának egyik fontos színtere 
a könyvtár, az olvasószolgálatok kereteinek bővítésére nem kerülhetett sor. 
Intézményeink zömükben olyan épületekben működnek, amelyek funkcioná
lisan nem teszik lehetővé az olvasóhelyek számának szaporítását, modern 
olvasószolgálati feltételek megteremtését. 

Könyvtáraink a hatvanas évek közepétől nagy erőfeszítéseket fejtettek 
ki annak érdekében, hogy lépést tartsanak az egyetemek tudományos mun
kájának fejlesztésével. A tudományos kutatás igényeinek kielégítése, a ku
tatómunkát elősegítő szolgáltatások fejlesztése, a könyvtárosok saját kutató 
tevékenységének fellendülése a hatvanas évek második felében az egyetemi 
könyvtárak legjelentősebb sajátossága. Szervezetüket és munkaszervezésüket 
úgy alakítják, hogy lehetőségük legyen az egyes szakterületek differenciált 
kiszolgálására. A szakegyetemek könyvtárai mellett az általános gyűjtőkörű 
könyvtárak is azon fáradoznak, hogy az általános könyvtári feladatok mara
déktalan ellátása mellett — különösen a gyűjtőköri munkamegosztást meg
alapozó kialakult specifikus szakterületeken — a szakkönyvtári tevékenység 
irányában fejlődjenek, a szakosított könyvtári munka kibontakoztatására 
tegyenek lépéseket. Jelentős eredményeket értek el a személyi állomány össze-
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tételének fejlesztésében, a szakreferensi rendszer kialakításában, a szakirányú 
tájékoztatás megvalósításában. 

Az igen jelentős fejlődés ellenére 1965—1966-ban azt kellett konstatálni, 
hogy az egyetemi könyvtárak munkájának feltételei, a magyar könyvtárügy-
ben betöltött nagyon jelentékeny szerepükhöz képest méltatlan körülmé
nyeik, a mind tudományosan, mind tárgyiakban rohamosan fejlődő egyetemek 
fejlesztésétől való elmaradásuk nem biztosítják a rájuk rótt funkciók mara
déktalan betöltését. Az egyetemi könyvtárak önmagukhoz mért jelentős fej
lődéseellenére, az 1965-tel záródó ötéves fejlesztési szakasz számos felismerése, 
távlati fejlesztési elgondolások szükségességének hangoztatása, a megvál
tozott feladatok anyagi feltételeinek igénylése ellenére sem sikerült a mind 
méreteiben, mind tudományos tekintélyében jelentős hazai egyetemi könyv
tári apparátust (könyvállományával, kutatói felkészültségével, könyvtárosi 
szaktudásával) a magyar felsőoktatási, tudományos, kulturális és gazdasági 
közélet áramába úgy bekapcsolni, hogy az oktatás, a kutatás, a kulturális ne
velés és a termelés tudományosan és társadalmilag elismert tényezője legyen. 

E könyvtáraknak — fejlődésüknek 1966-tól 1970-ig terjedő időszaká
ban — éppen ezért az volt a célkitűzésük, hogy szervesebb kapcsolatuk épül
jön ki az egyetemekkel, és az eddiginél szorosabb egybehangolás jöjjön létre 
a szolgáltatásokkal ellátandó tudományterületek (népgazdasági szakágazatok) 
soron lévő és távlati feladataival. 

Számos eredmény jelzi az 1960-as évek második felében, hogy az egye
temi könyvtári munka iránya és arányai helyesen alakulnak. Az országos 
könyvtárügy rendszerén belül ezeknek az intézményeknek a helyét a könyv
tári munka differenciáltabb szemléletéből kiindulva lehet megtalálni. A kü
lönböző típusú könyvtárak nem ugyanazt a funkciót látják el, következésképpen 
a könyvtári munka sem állítható mindenütt ugyanazon közvetlen célok szol
gálatába. Az egyetemi könyvtárat sajátos feladatai a tudományos tervezés, 
szervezés és alkotó munka (beleértve a társadalmi és népgazdasági jelentő
ségű felsőoktatási szakképzés tudományos és szervezési feladatait is) részévé 
teszik. Ez a fő szempont, ami viszonyát a tudománnyal, a művelődéssel, a ter
meléssel meghatározza, profilját a tudomány egészéhez és a szaktudományok 
megfelelő csoportjához igazítja, alakítja. Helyes, sőt egyedül az helyeselhető, 
ha a könyvtárak működésükben elsősorban azoknak az intézményeknek a cél
jaihoz igazodnak, amelyekhez tartoznak, amelyeket szolgálnak. De az egye
temi könyvtárak a sajátos hazai fejlődés folytán (és számos külföldi tapasz
talat szerint is) nemcsak az egyetemek könyvtárai, hanem az országos tudo
mányos, kulturális és szakirodalmi tájékoztatási apparátus részei is, ily módon 
az országos könyvtári munkamegosztás révén meghatározott országos felada
tokat ellátó tudományos könyvtárak is. 

A 60-as évek második felében az egyetemi könyvtárak alapfunkcióit 
az 1965-ös új szervezeti és működési szabályzat, valamint az 1968-as, a tudo
mányos és a szakkönyvtárak gyűjtőköréről és a szakirodalom beszerzésében 
való együttműködésükről szóló miniszteri utasítás határozza meg. Különösen 
jelentősnek tekinthetők az országos gyűjtőköri elhatárolási munkálatok. A szak
könyvtári bázisok megteremtésében, az egymással tervszerűen kooperáló 
könyvtárak együttesében az egyetemi könyvtárak — történetileg megalapo
zott állományukkal, korszerű állománygyarapítási gyakorlatukkal, kutatói 
felkészültségükkel, könyvtárosi szaktudásukkal — szerepükhöz méltó módon 
vesznek részt. 
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Egyetemi könyvtáraink fejlődésük jelen szakaszában eredményeket 
érnek el az egyetemek profilja szerinti könyvtárosi szakképzettségi összetétel 
javításában. Arra törekednek, hogy a könyvtári tevékenység egyes terüle
tein — pl. állománygyarapításban, szaktájékoztatásban — az adott tudo
mányterületek szakembere vagy a feladatok ellátásához szükséges szakisme
retekkel rendelkező könyvtáros dolgozzék. 

3. 

Ma az egyetemi könyvtári munka hatékonysága növekedésének irányá
ban hatnak a társadalmi, gazdasági, politikai, valamint egyetempoütikai 
és tudománypolitikai törekvések. Vagyis megfordítva, az egyetemi könyv
tári tevékenységet e törekvésekhez lehet és kell az eddiginél következeteseb
ben alakítani, felhasználva a felszabadulás óta eltelt huszonöt év munkája 
irányainak elemzéséből levonható tanulságokat, tapasztalatokat. 

A tanulságok, tapasztalatok arra utalnak, hogy az egyetemi tudomá
nyos munka és az egyetemi könyvtári munka viszonya a kettő kölcsönössé
gének perspektívájában vizsgálandó, mert amint nem képzelhető el tudo
mányos kutatótevékenység megfelelő színvonalat képviselő, jól szervezett 
és könnyen használható könyvtár nélkül, úgy a követelményekkel összhang
ban lévő könyvtár sem jöhet létre másként, csak a tudományos tevékeny
séggel fennálló állandó és aktív kapcsolata révén. 

Ahhoz pedig, hogy az egyetemi oktatás lépést tartson a társadalom át
alakulásával, a tudomány és technika gyors fejlődésével, hogy az ismeretanyag 
mozgékonyan és permanensen megújítható legyen a korszerű követelmények, 
az új tudományos eredmények alapján: megfelelő szakirodalmi információs 
bázis, jól válogatott és feltárt könyvtári állomány, magas szintű könyvtári 
szolgáltatások, magas fokú könyvtárosi felkészültség, korszerű technikai appa
rátus szükséges, és mindezeket összefogó hatékony szervezet. 

Mondottuk már, hogy az egyetemi könyvtári munkát sajátos feladatai 
a tudománytervező, tudományszervező és a kutató, alkotó munka részévé 
teszik. Az egyetemi oktató-nevelő munka korszerűsítése következtében pedig, 
vagyis abból adódóan, hogy az oktatás súlypontja az ismeretek megtanításá
ról az alkotó értelmiségi tevékenységhez szükséges készségek kifejlesztésére 
helyeződik át, az egyetemi könyvtárakra más intézményekre át nem ruház
ható szerep vár. 

Az egyetemi könyvtári gyűjtemény gondozása, a kor tudományos szín
vonalán fejlesztendő könyvtári állomány állandó, folyamatos alakítása, a do
kumentumok feldolgozása, feltárása, használatának megszervezése, a szolgál
tatások irányának meghatározása önmagában tudományos igényességet, tá
jékozottságot, felkészültséget igényel. Az egyetemi könyvtár funkciójának 
kialakítása, a könyvtári alapműveletek megszervezése tudománytörténeti is
mereteket, a tudomány jelen és előrelátható tendenciáinak felmérését, tudo
mány- és oktatáspolitikai tájékozottságot feltételez, s megköveteli a korszerű 
módszerek alkalmazására való készséget. Az egyetemi könyvtári funkció be
töltése, a szolgáltatások kibontakoztatása az egyetemen eddig mutatkozott 
és várható igények elemzését írja elő. Közelről kell figyelemmel kísérni a tudo
mányos kutatás irányainak, súlyponti problémáinak alakulását, s a könyv
tárnak állománygyarapítási, feltárási és tájékoztató, bibliográfiai programját, 
és saját kutatási feladatait is jelentős részben ezek szerint kell alakítania. 
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A könyvtár azonban csak akkor képes ilyen irányú tevékenységet foly
tatni, ha olyan munkatársakra bízza a feladatok megoldását, akik maguk is 
aktív részesei a tudományos munkának, akik saját kutatómunkájuk tapasz
talatai révén képesek a könyvtár és az adott diszciplína viszonyát az állomány
gyarapítás, a szakozás munkáján túl, a tudományos tájékoztatás fokáig úgy 
alakítani, hogy az valóban megfeleljen a korszerű színvonal igényeinek. Ezért 
valósítandó meg, illetve fejlesztendő tovább a szakreferensi rendszer, a szak
tudományokkal való kapcsolat intézményes formája, s ezért fordítunk kü
lönös gondot káderpolitikánkban e szempontra. 

Egyetemi könyvtárainkban a fiatalabb nemzedék körében, a kissé egy
oldalú könyvtárosi felkészültséggel rendelkező munkatársak mellett, felfe
dezhetők azok a tudományosan kvalifikált munkaerők is, akiknek tudományos 
előrehaladásával biztosítható egyetemi könyvtáraink tevékenységének a kö
vetkező negyedszázadokban követendő helyes iránya. 

Z. HAVASI: ON THE TRENDS OF ACTIVITY OFTHE UNIVERSITY LIBRARIES 
AFTER THE LIBERATION 

For the pást twenty-five years reckoned from the end of World War I I and the 
libération of the Hungárián people but especially since the university reforms in 1948 
the Hungárián university libraries have proved the most suitable for the fulfilment of 
their functions as compared with any earlier historical period. The levél of their work 
supporting the activity of the universities and their position in Hungárián librarianship 
have placed them among the most significant research- and special libraries of the country. 

The lessons and expériences of the last twenty-five years show tha t the relation 
between university research and the work of the university library should be studied in 
the light of their corrélation. In conséquence of the modernization of university éducation 
and instruction, that is owing to the shift of the main point of instruction from the tea-
ching of the knowledge of facts to the development of skills that are needed for créative 
intellectual activity, the university libraries have to play a role that cannot be transferred 
to any other institution. 

The closest attention has to be paid to the trends and main problems of scientific 
research; and the acquisition, processing, information and bibliographie program of the 
library and a considérable part of its own research should be developed in accordance 
with these trends and problems. 

The libraries, however, cannot carry out such activity unless their staff respon-
sible for the performance of tasks take an active part in scientific work and thus, by way 
of their own expériences in research, are able to form relation between the library and 
the given branch of knowledge, besides acquisition and classification also in the field 
of scientific information to such a degree that it may really answer the requirements of 
modern standards. 


