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„A Nehézipari Műszaki Egyetem oktató-nevelő munkájának célja magas műveltségű, 
hivatásukat szerető, szilárd természettudományos ismeretekkel rendelkező, marxista- 
leninista világnézetű, szocialista erkölcsű műszaki szakemberek képzése.” 1 Olyan bánya
mérnököket, kohómérnököket és gépészmérnököket kell kiképeznie, akik képesek 
a tudományosan megalapozott munkára, a szakismeretek alkalmazására, a műszaki 
tudományok új eredményeinek megismerésére, felhasználására és továbbfejlesztésére.

Az egyetemi könyvtár alapvető feladata, hogy sajátos, könyvtári eszközeivel hatéko
nyan segítse elő e sokrétű egyetemi képzési célok minél sikeresebb megvalósítását.2

A Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló törvény a felsőoktatási intéz
mények feladatát „magasfokú szakismeretekkel és á lta lá n o s m ű ve ltség g e l rendelkező szak
emberek” képzésében jelöli meg.3 Az MSZMP KB közművelődési határozata külön 
bekezdésben foglalkozik az egyetemi hallgatók művelődésével: a hallgatók közművelődési 
munkára való felkészítéséről, mint az é r te lm isé g i h iva tásra  n evelés  fontos eleméről tesz 
megállapításokat.4 A közművelődésről szóló törvény az oktatási intézményekről, mint 
a közművelődés a la p ve tő  intézményeiről rendelkezik.5 Az ifjúságról szóló törvény szá
mos, témánkat érintő rendelkezése közül kiemelnénk, hogy az ifjúság művelődésügyét 
k ö z ü g y n e k  kell tekinteni, s feladatainak megvalósítását — a társadalmi szervek tevékeny 
közreműködésével — az állami szervek, intézmények céltudatos tevékenységével kell 
biztosítani.6

Az egyetemi könyvtárak távlati fejlesztési irányelvei hangsúlyozzák: „az egyetemi 
könyvtárak munkája, különösen vidéki városokban, sajátos feladatkörrel bővül: a tanul
mányi könyvtári, tudományos könyvtári feladatokon kívül közművelődési teendőket is el 
kell látniuk.”7 A miskolci egyetemi könyvtárnak ezen felül még számolnia kell azzal is, 
hogy az egyetem a kétszázezernél több lakost számláló ipari város e g y e tle n  felsőoktatási 
intézménye, továbbá az egyetemi városnak a városközponttól való különtelepülése miatt 
a hallgatók művelődésügyét alapvetően az önellá tásra  kell berendezni (hasonlóan a spor
tolási, szórakozási, élelmezési, higiéniai stb. igények kielégítéséhez).

Végül ki kell emelnünk a jövendő műszaki értelmiség magasszintű általános művelt
ségének jelentőségét és szerepét a munkásművelődésben. Az egyetemről kikerülő mérnö
keink többsége ugyanis visszakerül abba az ipari-, munkáskörnyezetbe, ahonnan elindult, 
s magasszintű szakmai tudása mellett, művelt-kulturált emberi magatartásával is serkentő 
hatást kell gyakorolnia a vezetése alá kerülő munkásközösség műveltségi karakterének for
málódására.
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A közművelődés szerteágazó feladatai közül könyvtárunkra, speciális helyzetébői 
adódóan elsősorban a művelődési igények fejlesztése és az általános műveltség szintjének 
emelése területén várnak feladatok. (Az általános műveltség fogalomkörét a szó igazi 
értelmében általánosnak tartjuk. Nem fogadhatjuk el az ún. „két kultúráról” , vagy eset
leg „ tö b b  k u ltú r á r ó l' szóló elméleteket. Korunk embere csak akkor bontakoztathatja ki
egyéniségét önmaga boldogulására és a társadalom hasznára, ha á tfo g ó  v ilá g kép p e l rendel
kezik korunk művészetéről, társadalomtudományáról, természettudományáról, műszaki, 
mezőgazdasági és egészségügyi kérdéseiről, valamint testi és környezeti kultúrájáról.)

Az egyetemi könyvtár közművelődési feladatait három fő területen valósítja meg:
1. A céloknak megfelelő (könyv-, folyóirat- és egyéb dokumentum-) á llo m á n y  

k ia la k ítá sa  és folyamatos beszerzése;
2. A közművelődést szolgáló állomány korszerű elveknek megfelelő haszná la tra  

bocsá tása  (kölcsönzés, szabadpolcos olvasóterem);
3. Egyéb ig é n y fe lk e ltő  és ism e re tte r je sz tő  te v é k e n y sé g  (kiállítások, rendezvények).

A közművelődési állomány

A Központi Könyvtár modern könyvállományában — az 1920 előtti állományt, 
valamint a kari, intézeti és tanszéki könyvtárak állományát nem számítva — a közműve
lődést szolgáló könyvállomány a következő arányban van képviselve (1975. XII. 31-i 
állapot):

Könyvállomány összes 177 560 db 100%

ebből: művészetek 2 600 db 1,5 %
szépirodalom 12 250 db 6,8%
egyéb társadalomtudomány 7 250 db 4,0%
egyéb természettudomány 900 db 0,6%
egyéb műszaki tudomány 6 800 db 3,8%
egészségügy -  sport 900 db 0,6%

közművelődési állomány 30 700 db 17,3%

A m ű v é sze ti állományból kiemelkedik a képzőművészeti és építőművészeti gyűjte
mény, de jelentős a film-, fotó- és zeneművészeti állományrész is.

Az egyéb tá rsa d a lo m tu d o m á n y o k b a  nem számítottuk bele a tananyagként oktatott 
filozófiát, közgazdaságtant, ipargazdaságtant és munkásmozgalom-történetet. Legjelentő
sebb állománycsoporttal a magyar és egyetemes történet, valamint a statisztika rendel
kezik.

Az egyéb te rm é sze ttu d o m á n y o k  között tartjuk számon a biológiát és a csillagásza
tot, valamint a kémia és fizika nem oktatott területeit.

Az egyéb m ű sza k i-te c h n ik a i csoportba — a népszerű technika mellett — az építé
szet, közlekedés, haditechnika, űrkutatás sorolható.

Az egészségügy  és sp o r t állománycsoportjában egészségügyi felvilágosító kiadványo
kat és főként népszerű sportkiadványokat találunk.
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A szép iro d a lm i állomány zömét a magyar nyelvű kiadványok adják, de számos 
orosz, angol, német és francia nyelvű regényt és verseskötetet is találhatunk.

A szépirodalmi állomány megoszlása:

összesen: e b b ő l
magyar külföldi klasszikus mai

_____________________________szerző ______________________  szerző______________
12 250 db 6 650 db 5 600 db 3 600 db 8 650 db
100% 54% 46% 29% 71%

A mai szerzők kétszeres aránya tovább emelkedik: az utóbbi öt évben már ötszörös 
a beszerzési arány. Egyébként ez megfelel a hallgatók igényének.

A közművelődést szolgáló harmincezres állomány megfelel egy magyarországi 
18—20 000 lakosú város, 3 00 0 —3 500 beiratkozott olvasóval rendelkező közművelődési 
könyvtári állományának. (Természetesen a mi állományunk cé lá llo m á n y , speciálisan a mi 
hallgatóink esetében tekinthető közművelődési állománynak; átlagos olvasó tekintetében 
közművelődési állományunk legalább nyegyvenezerre tehető, mivel nem számítjuk ide 
a gazdag kézikönyvtári anyagot s az egyetemen oktatott tudományterületek állományát.) 
Ez az á llo m á n y  n a g y  ság — figyelembe véve a 2 000—2 300 hallgatót — igen jónak 
mondható.

Az állománygyarapodásban a közművelődési célt szolgáló könyvek aránya az utóbbi 
tíz esztendőben növekedést mutat: 23—25 %, a korábbi évek 15—21 %-ával szemben. 
(Az 1950-es években nagymennyiségű tankönyv jellegű állományt szereztek be, ami az 
arányokat eltorzította.)

Beszerzett könyvek:

1974 1975

összesen: 6 754 db 100% 5 988 db 100%
ebből: művészetek 203 db 3,0% 180 db 3,0%

szépirodalom 860 db 12,7% 722 db 12,1 %
egyéb társadalomtudomány 410 db 6,0% 390 db 6,4%
egyéb természettudomány 82 db 1,1% 80 db 1,3%
egyéb műszaki tudomány 60 db 0,9% 89 db 1,5%
egészségügy -  sport 111 db 1,8% 47 db 0,9%

közművelődési állomány összesen: 1 726 db 25,5 % 1 508 db 25,2%

A viszonylag magas szerzeményezési arány nem ró különösebb anyagi terhet 
a könyvtárra, ugyanis a belföldi könyvek költségei a könyvbeszerzés költségeinek csak 
mintegy 20 %-át teszik ki.

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a szépirodalmi könyvek beszerzése elma
rad az elvárható színvonaltól, s a hallgatók igényszintjétől. A Magyarországon 1975-ben 
megjelent szépirodalmi jellegű műveknek csak mintegy háromötödét szerezte be a könyv
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tár, s azt is majdnem kizárólag egy példányban. Úgy ítéljük, hogy az újonnan megjelent, 
nagy érdeklődést kiváltó művek olvasóhoz juttatását is föl kellene gyorsítani, s magasabb 
példányszámban kellene beszerezni.

A közművelődési állomány használata

A Központi Könyvtár olvasószolgálati alapelve (élve a modern épület adta lehetősé
gekkel), hogy az olvasó minél kevesebb korlátba ütközve szabad mozgással juthasson 
hozzá a tervszerűen felkínált irodalomhoz.

Az olvasóterem (olvasószint) egyetlen, egybefüggő, 2702 m 2 alapterületű tér, amely 
üvegfalakkal, könyvespolcokkal flexibilisen egységekre osztható. A napi 12 órán át 
üzemelő olvasószinten, egyetlen ellenőrző ponton áthaladva, veheti igénybe az olvasó az 
olvasószolgálat összes szolgáltatását: könyvek, folyóiratok olvasása, kölcsönzése, szaktájé
koztatás, gyorsmásolat-készítés, könyvtárközi kérés, fordítás-rendelés, stb.

Az olvasószolgálati térben való mozgásirányokat úgy határozták meg, hogy az olva
sóból szinte kikényszerítse a figyelmet a fölkínált állományra. (Ennek a közművelődés 
szempontjából is nagy jelentősége van!)

Az olvasószintre érve az olvasó először a magyar és idegen nyelvű napilapokkal és 
újságokkal találkozik, majd a képes hetilapok, művészeti, tudományos, politikai ismeret
terjesztő folyóiratok, a műszaki prospektusok és az új könyvek kiállítása kelthetik föl 
érdeklődését. Innen, vagy a szakfolyóiratok irányába, vagy pedig a szakolvasótermi részek 
irányába haladhat. Ez utóbbi esetben a közművelődést szolgáló szabadpolcos állomány- 
rész mellett kell elhaladnia.

A 18 000 egységből álló szabadpolcos olvasótermi állománynak mintegy 26 %-a 
— 4 717 — közvetlenül közművelődési célt szolgál. (Természetesen ennél magasabb 
a tényleges arány, hiszen — mint említettük — a lexikonok, enciklopédiák, segédkönyvek 
stb. a központi segédkönyvtárban találhatók.)

A közművelődési anyag több mint kétharmad része humán-jellegű (3 163), ebből 
is kiemelkedik a művészeti állományrész (1 439 db) egyedenként is igen értékes kötetei
vel. A szépirodalmi polcokon az olvasó a magyar és világirodalomról tökéletes tájékozta
tást kaphat (hazai és külföldi kézikönyvekből és monográfiákból), s megtalálhatja a ma
gyar és világirodalom klasszikus költőinek műveit is. A történelem, szociológia, jog, 
statisztika stb. állománya elsősorban korunk kérdéseire ad választ, illetve a történelem  
mai szemléletű feldolgozásait tartalmazza.

Megjegyezzük, hogy az oktatott tudományok és szakmák irodalmát tartalmazó 
egyes szabadpolcokon a szorosan vett tananyagon és kézikönyveken túl a hallgató 
megtalálja a legfontosabb és legkorszerűbb külföldi műveket is angol, orosz, német, 
esetleg más nyelven.

A folyóiratolvasóban a szabadpolcon elhelyezett 482 folyóirat között 19 féle a ma
gyar nyelvű irodalmi és 14 a természettudományos és általános ismeretterjesztő (közülük 
6 angol és francia nyelvű).

A szabadpolcos kölcsönző részben az olvasó katalógushasználat és könyvtáros segít
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sége nélkül választhatja ki magának a tankönyveket, segédkönyveket, kézikönyveket, 
szótárakat, nyelvkönyveket, ismeretterjesztő műveket és a szépirodalmi olvasmányokat.

Közművelődési igényfelkeltő tevékenység

Az igényfelkeltés legismertebb módját, az új kiadványok propagálását, mi is nagy 
gonddal végezzük. Tapasztalataink szerint elsősorban a nem szépirodalmi jellegű — művé
szeti, általános természettudományos és technikai — kiadványok iránti igényfelkeltésre 
van szükség. Különösen érdekesek egy-egy külföldi ország műszaki tudományos könyv- 
újdonságainak bemutatásai (pl. a budapesti Francia Intézet által rendezett kiállítás, 
a Magyar-Szovjet Baráti Társaság rendezvénye stb.). Jól kamatoztatjuk világhírű Selmeci 
Műemlékkönyvtárunk gazdag muzeális állományát a tudomány- és technikatörténeti 
kiállítások rendezésekor. Az egész emberiséget, vagy az egész országot érintő események 
mellett különös gondot fordítunk saját egyetemünk hagyományainak ápolására is: együtt
működve az Egyetemtörténeti Bizottsággal, rendszeresen bemutatjuk elhunyt kiváló 
professzoraink életpályáját és szakmai-tudományos működését. A KISZ-szel egybehan- 
goltan foglalkozunk az ifjúság hagyományaival, a hagyományok történelmi gyökereivel, 
s eredményeinket, gyűjtött dokumentumainkat időszakos kiállításokon táljuk hallga
tóink elé.

Esetenként a könyvtár egyéb témájú rendezényeknek is színhelye: klasszikus kama
razenekari rendezvények, népművészeti kiállítás, öntevékeny művészeti körök bemu
tatója stb.

Itt kell megemlítenünk, hogy könyvtárunk folyamatosan végez megfigyeléseket 
a hallgatók olvasási igényeiről és szokásairól, a közművelődési állomány használatának 
mennyiségéről és minőségéről, a hallgatók művelődési szintjéről, szokásairól és igényeiről.

Egyik legutóbbi vizsgálatunk megállapította, hogy az I. éves hallgatók 70—90 %-a 
naponta átlagosan egy órát, ill. kevesebbet olvas szépirodalmat; bíztató viszont, hogy 
a IV—V. évre ez az arány 3 0 -4 0  %-ra csökken; a hallgatók 58 %-a a hatékonyabb 
tanulást elősegítő kikapcsolódás érdekében olvas szépirodalmat, s csak 29 %-uk 
tudatos művelődési céllal; szépirodalmi folyóiratokat csak a hallgatók egy tizede olvas 
rendszeresen, közel fele egyáltalán nem; a hallgatók többsége (54 %) saját, illetve társa 
gyűjteményéből jut olvasmányhoz, az egyetemi könyvtárból pedig 17 % választ szépiro
dalmi műveket; az olvasmányok kiválasztásánál a társak ajánlása, a bolti kirakat és 
a szabadpolcon való böngészés dominál, összesen 84 %! örvendetes a hallgatók saját 
könyvgyűjteményének nagysága: 72 %-uknak ötvennél több saját könyve van; gyűjtemé
nyük 31 %-a szépirodalmi, 16 %-a tudományos ismeretteijesztő mű. A hallgatók szépiro
dalmi olvasmányszerkezetét a következőkkel lehetne nagy vonalakban jellemezni: a hazai 
és a külföldi művek olvasottsága közel azonos szinten van; a külföldi irodalomból 
a nyugati szerzők 8 0 -8 5  %-os, a hazai irodalomból a mai szerzők 80 %-os olvasottsága 
feltűnően magas. Mostani vizsgálódásunk összegezéseképp megállapíthatjuk, hogy a hall
gatók meglehetősen alacsony művelődési igényszinttel érkeznek egyetemünkre, ahol 
egyetemi éveik során az igen intenzív tanulmányi igénybevétel és a közel sem optimális
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művelődési lehetőségek következtében — többségüknél — lényeges fejlődés nem  
tapasztalható.

Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit elemezve igyekszünk megtalálni a legopti
málisabb könyvtári munkamódszert, amellyel a hallgatók közművelődését előbbre 
vihetjük.
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