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költségét is, amely számlával el tudunk számol-
ni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá-
val. Így már valóban ingyenes a könyvtárközi
dokumentumszolgáltatás minden könyvtárhasz-
náló számára.

A könyvtárközi kölcsönzést igénybe vevõ
könyvtárak és olvasóik is örömmel fogadták a
költségmentes visszaküldés lehetõségét, jelentõ-
sen megnõtt a kölcsönzések száma. Már csak
arra kellene egy jó megoldást kitalálni, hogyan
lehetne az elszámolást egyszerûsíteni, az elszá-
moláshoz szükséges dokumentációt (postaköny-
vi oldalak, számlák sokaságának igen költséges
fénymásolása) csökkenteni, esetleg kiváltani.

Litauszky Györgyné

A Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem Könyvtára
1871-ben Pesten új felsõoktatási intézmény, az
Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és
Rajztanárképezde kezdte meg mûködését. A
képzõmûvészeti oktatással, de fõként rajztanár-
képzéssel foglalkozó intézmény, mely a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem jogelõdje volt, szinte
az alapítása pillanatától nagy gondot fordított
könyv- és metszettárának kialakítására és gyara-
pítására.

A gyûjtemény alakításának szempontjait Ke-
leti Gusztáv igazgató a külföldi tanulmányútja
során látottak alapján tervezte meg. Az új intéz-
ményben Keleti Gusztáv a külföldi példák nyo-
mán szervezte meg az oktatást, valamint az ok-
tatáshoz szükséges eszközök és a könyvek
gyûjteményét. A gyûjtemény sajátos szerepet
játszott az oktatásban a századvégi Magyaror-
szágon, amikor még megkövetelték a mûvészeti
oktatásban a minták, elõképek használatát. A
külhoni akadémiákon külön képzõmûvészeti
gyûjtemény, metszettár és könyvtár állt a hallga-
tók rendelkezésére, az új intézményben azonban
mindezeket a funkciókat a könyvtárnak kellett
magára vállalnia. A képzõmûvészeti oktatás se-
gítése érdekében megvásároltak a könyvtár szá-
mára a rendkívül értékes, metszetekkel illuszt-
rált könyvek mellett rajzmintákat, mintalapokat,
önálló grafikákat, plakátokat, japán mintaköny-
veket, fametszeteket, tusrajzokat, litográfiákat,
fotográfiákat, festményekrõl készült rézmetsze-
teket stb.

Az ország elsõ képzõmûvészeti szakkönyvtá-
ra, az 1900-ban kiadott nyomtatott katalógusá-
nak tanúsága szerint, a gondos állománygyarapí-
tás következtében a századfordulóra páratlan
értékû gyûjteményt mondhatott magáénak. A
könyvtárban a mûvészettel való foglalkozás, il-
letve mûvészetoktatás, a mûvészetelmélet nél-
külözhetetlen alapmûveit felölelõ állományrész
mellett az összegyûjtött egyedi és sokszorosított
mûtárgyakból és oktatási segédeszközökbõl kü-
löngyûjtemények keletkeztek. Ezek nem csak a
rajztanítás, a képzõmûvészeti oktatás sajátos
emlékei, hanem maguk is mûtárgyak.

Különgyûjteményeink:
Muzeális értékû könyvek
Fotográfiák
Plakátok, litográfiák
Grafikai gyûjtemény
Japán metszetek, mintalapok
A fent vázolt mûfaji sokszínûség mellett fel-

tûnõen sok XVIII. századból, illetve a XIX. szá-
zad elsõ felébõl való mû található meg a
könyvtárban, különösen a geometria, az anató-
mia és az ornamentika állománycsoportban.

A könyvtár állománya az elsõ világháború
alatti anyagi nehézségek ellenére szépen gyara-
podott. 1925-ben 11 779 kötet könyv és 111 177
mûlap volt a könyvtár tulajdonában. Szerencsére
a világháborúk jelentõs károkat nem okoztak a
gyûjteményben, így alapját képezhetik egy a mai
igényeknek megfelelni tudó egyetemi könyvtár
gyûjteményének.

A könyvtár mélypontját az ötvenes évek je-
lentették, amikor állománygyarapítás alig volt, a
könyvtár élére pedig a külföldre távozott Cs.
Szabó László helyére a raktárost nevezték ki
vezetõnek. A könyvtár újraéledésének kezdete a
nyolcvanas évekre tehetõ, amikor a külföldi
könyvek és folyóiratok beszerzésének korlátozá-
sa fokozatosan megszûnt.

Ma a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Könyvtára a képzõmûvészeti szakterület orszá-
gos feladatkörû nyilvános egyetemi könyvtára,
mely teljes körûen gyûjti a festészet, szobrászat,
rajzmûvészet, mûvészeti anatómia, sokszorosító
grafika, alkalmazott grafika, díszlet- és jelmez-
tervezés, a restaurálás valamennyi területének, a
vizuális nevelésnek, a rajzpedagógiának, az áb-
rázoló geometriának, a mûvészettörténetnek és a
színelméletnek a Magyarországon megjelent iro-
dalmát.
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Az idegen nyelvû irodalmat, a képzõmûvé-
szet határterületeinek és az egyetemen oktatott
tantárgyaknak (mûvelõdéstörténet, néprajz, iro-
dalom stb.) a dokumentumait a könyvtár válo-
gatva gyûjti. Elsõsorban képanyaguk miatt meg-
vásárolunk gazdagon illusztrált köteteket más té-
mákban is, mert igény van mindenre, amibõl a
�látható világ� megismerhetõ.

Könyvtárunk nem tartozik a milliós nagyság-
rendû gyûjtemények közé, állományunk nemrég
érte el a hetvenezer egységet. Könyvtári gyûjtemé-
nyünk értékét a csak nálunk megtalálható, a meg-
jelenéskor is kis példányszámban nyomtatott, nagy-
méretû vagy igényes, díszes kivitelû albumok és
mûlapok, külföldrõl egyetlen példányban megvá-
sárolt könyvek, folyóiratok adják.

Jelentõs mûvészeti videó- és CD-ROM-gyûj-
teménnyel rendelkezünk.

Könyvtárunk OTKA-támogatással egy könyv-
tárakból álló konzorcium tagjaként mûvészeti
adatbázisokat vásárol, melyek ma már a tájékoz-
tató munka nélkülözhetetlen eszközei.

1996-ban a Magyar Iparmûvészeti Egyetem
Könyvtárával közösen olyan könyvtári szoftvert
vásároltunk (CORVINA), amely biztosítja a két
hasonló gyûjtõkörû, egymást kiegészítõ könyv-
tár közötti folyamatos együttmûködést, a könyv-
tári adatbázisok internetes hozzáférését (www.
mke.hu).

Külön képi
adatbázisban ta-
lálhatók meg a
grafikai és fotó-
gyûjtemény leírá-
sai. A kutatható-
ság és a mûtárgy-
védelem szem-
pontjait egyaránt
szolgálja, hogy a
rekordokhoz il-
lusztrációk, ké-
pek csatlakoznak.

Az állomány
hetven százaléka
m e g t a l á l h a t ó
elektronikus ka-
talógusunkban,
1999-tõl pedig az
ODR adatbázisá-
ban is. Az ODR-
adatbázisba való

betöltés óta jelentõsen megnövekedett a könyv-
tárközi kérések száma, bár könyvtárhasználóink
jelentõs része a dokumentumokban található ké-
pek iránt érdeklõdve, a nem kölcsönözhetõ állo-
mányrészeket használva felkeresi személyesen
könyvtárunkat, és reprodukciót, videofelvételt
készít a számára fontos képanyagról.

Könyvtárunk az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszerhez csatlakozva vállalta, hogy a
saját állományából szolgáltatja a kölcsönözhetõ
dokumentumait más könyvtárak számára. Ez alól
csak a különgyûjteményekbe tartozó, muzeális
értékû dokumentumaink és a különösen nagy
értékû, külföldrõl beszerzett könyveink jelente-
nek kivételt.

Az elektronikus formában érkezõ kérések
esetében a nem kölcsönözhetõ dokumentum he-
lyett gyakorta és szívesen ajánlunk az állományból,
a téma tiszteletben tartása mellett, olyan kötetet,
amely hozzáférhetõ és kölcsönözhetõ.

Könyvtárunk elérhetõsége:
Webcím: www.mke.hu
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 69/71.
Telefon: (1) 342-1738/18-as mellék
Fax:  (1) 342-7539
e-mail: marta@mke.hu

Blaskóné Majkó Katalin


