
A Miskolci Egyetem 2009-ben ünnepelte
275. évfordulóját, hiszen 1735-ben alakult
meg az egyetem õse Selmecbányán. 

III. Károly alapította azt a bányászati-ko-
hászati tanintézetet (Bergschule), ahol a vilá-
gon elsõként oktattak felsõfokú bányászati-
kohászati ismereteket. A könyvtár egyidõs az
egyetemmel, 1735 júniusában jelent meg
ugyanis az udvari kamarás leirata arról, hogy
a fontosabb szakkönyveket be kell szerezni.
A tanintézetet 1762-ben Mária Terézia ren-
deletével akadémiává szervezte. 1920-ban, 
a trianoni békeszerzõdés után Selmecbánya
Csehszlovákia része lett, így az Akadémia
költözni kényszerült, Sopron adott helyet 
a hontalan iskolának. 2009-ben volt hatvan
éve, hogy megalakult Miskolcon a Nehéz-
ipari Mûszaki Egyetem, ahova Sopronból át-
költöztek a kohászok és a bányászok, míg
Sopronban csak az erdészek maradtak. Eb-
ben az évben Miskolcon már megindult a
könyvtár szervezése. 1949 és 1969 között 
a könyvtár három helyen üzemelt egyre jobb
körülmények között: 1949-ben mindössze
egy szobája volt, majd az egyik, közben már
felépült kollégiumban 1952-ben 250 négy-
zetméternyi területet kapott. 1959-ben ismét
költözött, ekkor már 800 négyzetméter állt a
rendelkezésére. De néhány év elteltével ez a
terület is kevésnek bizonyult. 1969-re végre
elkészült a jelenleg is használt épület, mely
2009-ben lett negyvenéves. 

A fentebbi nyúlfarknyi történeti összefog-
lalóból ki lehet olvasni azt a három emléke-
zetes évfordulót, melyek megünneplésére
könyvtárunk kiadta A Miskolci Egyetem
Könyvtár, Levéltár, Múzeum története. 275
éves intézmény, 60 éve Miskolcon, 40 éve új
épületben címû könyvét. 

1989-ben jelent meg Zsidai József, volt
könyvtári fõigazgató szerkesztésében a Mû-
szaki felsõoktatás elsõ könyvtára Magyaror-
szágon 1735–1985 c. mû, amely a 250 éves
évfordulóra készült. Elõtte 1985-ben Zsám-

boki László, akkor még nem fõigazgatóként,
jelentette meg a Selmectõl Miskolcig 1735
–1985 címû kötetet. Ez a két mû behatóan ír-
ja le a selmeci idõket, a soproni idõszakot, a
háború utáni éveket. Ezért a mostani jubileu-
mi könyvben nagyobb hangsúlyt kaptak a
közelmúlt történései, az informatika betörése
a könyvtári mindennapokba, a több mint 25
éves levéltár és az idén 25. évét ünneplõ mú-
zeum története.

Az egyes fejezeteket nyolc szerzõ írta, és
további három munkatárs állította össze a
könyvtár történetének kronológiáját, az egy-
kori és jelenlegi munkatársak publikációinak
bibliográfiáját, az elmúlt 60 év és a 2010-es
év munkatársainak jegyzékét, valamint a ki-
állítások listáját. A könyvet Szendi Attila, a
Történeti Gyûjtemények Osztálya vezetõje
szerkesztette. A szerzõk sorban bemutatják a
jelenlegi szervezeti felépítés szerinti osztá-
lyok (Gyarapítási és Feldolgozó Osztály, Ol-
vasószolgálati és Tájékoztatási Osztály, In-
formatikai és Gazdasági Osztály, Történeti
Gyûjtemények Osztálya) és természetesen
elõdeik történetét a 2009. évvel bezárólag. 
A Történeti Gyûjtemények Osztályába tarto-
zik az 1982-ben alapított Egyetemi Levéltár,
az 1985-ben alapított Egyetemi Múzeum és
a Selmeci Mûemlékkönyvtár. A levéltárról, a
múzeumi gyûjteményekrõl külön fejezet
szól, a mûemlékkönyvtárral jelentõsége mi-
att két fejezet foglalkozik. A könyvtár negy-
venéves épületének története is részletesen
bemutatásra kerül. A sárospataki Comenius
Tanítóképzõ Fõiskolai Kar könyvtára 2009.
július 1-jétõl szervezeti egysége a könyvtár-
nak, ezért az õ történetük sem maradhatott ki. 

Az igen szép kivitelezésû, nagyméretû,
160 oldalas könyvet rengeteg ábra, fekete-fe-
hér és színes fénykép illusztrálja. A 300 pél-
dányban megjelenõ kiadványt a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) támogatta. A nyom-
dai elõkészítést a miskolci Bíbor Kiadó vé-
gezte. ■
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