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A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Mûvé-
szeti Kara, az ország egyetlen felsõfokú
zenei és képzõmûvészeti képzést integ-
ráltan folytató központja 1996-ban ala-
kult meg. A kar hatszáz növendékével,
nyolcvan oktatójával a város, a régió kul-
turális életének meghatározó alakítója.
Mûvésztanárai, növendékei rendszeres
résztvevõi, díjazottjai a régió, az ország
és Európa mûvészeti eseményeinek.

1997 májusában a kari és az egyetemi
könyvtári vezetés együttesen hozta létre
a kari könyvtárat, hogy megfelelõ könyv-
tári hátteret biztosítson a Mûvészeti Ka-
ron folyó képzés számára. 2005-ben ki-
bontakozóban volt egy regionális fejlesz-
tésû mûvészeti campus létrehozásának
terve, amely egy helyre koncentrálta vol-
na valamennyi oktatási és szolgáltatási
épületegyüttest. A tervezet külön foglal-

kozott a könyvtárral, fejlesztésének szük-
ségszerûségével, annak lehetõségeivel. 
A dokumentum szerint a hallgatói lét-
szám növekedése, a bõvülõ képzési kíná-
lat, a mûvészeti oktatás és alkotás által
támasztott elvárások indokolták egy új, a
kar profiljának és a hallgatók elvárásai-
nak megfelelõ, korszerû informatikai
technológiával felszerelt kari könyvtár
megteremtését.

2007-ben merült fel elõször a Mûvé-
szeti Kar Zsolnay Kulturális Negyedbe
költözésének lehetõsége. Ennek remé-
nyében 2009-tõl megkezdõdött a könyv-
tár gyûjteményének rendezése. Folyama-
tosan zajlott az állománytestek összevo-
nása, a retrospektív feldolgozás, és
könyvkötészeti munkálatokra is szükség
volt. A mûvészeti kar két munkatársa
mellett a PTE Egyetemi Könyvtár háló-
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zatából is többen is segítséget nyújtottak
az elõkészületekben.

2010 tavaszán találkoztak elõször
személyesen a könyvtár és az építészeti
terveket készítõ iroda képviselõi, hogy
egyeztessék elképzeléseiket a múzeumi
felügyelet számos megkötése mellett ter-
vezett könyvtárról. Többszöri egyeztetés
után alakult ki a végsõ terv, amely a
könyvtár jelenlegi arculatában jelenik
meg. 

A Pécs Európa Kulturális Fõvárosa
2010 program kiemelkedõ beruházása a
közel 41 ezer négyzetméteres Zsolnay
Kulturális Negyed. Az informatív látoga-
tóközponttal, parkolóval olyan kulturális-
mûvészeti övezet létesült, amely a város
turisztikai palettáján is új színfolttá vált.

2011 õszén a gyönyörûen felújított kultu-
rális negyed kezdett megtelni élettel,
amikor beköltöztek a Pécsi Tudomány-
egyetem egységei. Elõször a Mûvészeti
Kar, azután 2012 februárjában a Bölcsé-
szettudományi Kar kommunikáció és
szociológia tanszékei.

A költözés 2011. augusztus 15-én
kezdõdött, s az Egyetemi Könyvtár háló-
zatában dolgozók összefogása eredmé-
nyeképpen szeptember 5-én a könyvtár
fogadni tudta elsõ olvasóit. Az Egyetemi
Negyed, így a könyvtár informatikai há-
lózatának kiépítésére kicsit megkésve,
október folyamán került sor.

Az Európai Unió által finanszírozott,
felújított épületegyüttes egyik gyöngy-
szeme a Mûvészeti Kari Könyvtár, egy
különleges megjelenésû, nyerstégla hom-
lokzatú, kétszintes ipari épület. A 340
négyzetméter alapterületû könyvtár épü-
letének különlegessége, hogy területén
úgynevezett védett kamrás, csõégetõ
sómázas kemencék találhatók, és egy
kissé megdõlt kémény. 

A tervezõk – a budapesti székhelyû
MCXVI Építészmûterem Kft. – és az
építõk megõrizték ezeket az egykor épü-
letkerámiák készítésére szolgáló, haszná-
laton kívüli kemencéket, s e kemencék
belsejében helyezték el a könyvtár funk-
cionális tereit. A négy égetõkemence a
könyvtár alsó szintjén található. Sikerült
megõrizni eredeti állapotukat, még a ke-
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mencék mennyezetén a kerámiaégetésbõl
visszamaradt fekete sóréteget sem távolí-
tották el. Az égetõkemencék sötét színvi-
lágát hatásosan ellensúlyozzák a könyv-
tárba beépített hófehér bútorok.

Ezekben a terekben, kihasználva azok
egyedi hangulatát, melegségét, varázsát,
olyan funkciók kaptak teret, mint a
fonotéka, a CD-tár, a számítógépterem,
és a negyedik kemencében helyezték el a
hallgatók által nagyon kedvelt kiállítási
katalógusgyûjteményt. A kemencetérben
légelszívó, légcserélõ berendezések biz-
tosítják a friss levegõt. 

A könyvtár felsõ szintjére kerültek a
szociális terek, a folyóirat-raktár és a
munkaszoba. Az elõzõhöz képest lénye-
gesen tágasabb új helyiségek lehetõséget
adtak arra, hogy a könyvtár szolgáltatásai
is bõvüljenek. 

A kar hallgatói önkormányzata tech-
nikai forráspontot hozott létre a könyvtár
területén, ezzel az olvasók számára biz-
tosított a fénymásolás, szkennelés,
nyomtatás, spirálozás.

A könyvtár állományát 21 ezer kötet
könyv, 37 ezer nyomtatott zenei doku-
mentum (kotta) 6100 hangdokumentum
és huszonkétféle kurrens szakfolyóirat
alkotja. A gyûjtemény dokumentumtí-
pust tekintve szakkönyveket, mûvészeti
albumokat, folyóiratokat, múzeumi és ki-
állítási katalógusokat, illetve hangleme-
zeket és partitúrákat foglal magába.

A kari könyvtár nagy értékkel bíró
különgyûjteménye a Hauser Arnold-ha-
gyaték. Hauser Arnold nemzetközi hírû,
magyar származású mûvészettörténész
és filozófus, a mûvészetszociológia mû-
velésének kiemelkedõ képviselõje volt.
Hauser Arnold könyvtárának és hangle-
mezeinek nagy részét a Magyar Tudomá-
nyos Akadémiának, illetve az Akadémia
könyvtárának ajándékozta azzal a felté-
tellel, hogy a gyûjtemény szakszerû
könyvtári feldolgozás után méltó elhe-
lyezést kap, és a tudományos kutatók, va-
lamint más érdeklõdõk rendelkezésére
áll. A Hauser-gyûjteményt 2003 elején
szállították át a Pécsi Tudományegyetem
Mûvészeti Kari Könyvtárba, ahol a teljes
könyvanyag egységesen, egy teremben 
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van elhelyezve témacsoportok szerint,
amelyek római számozással vannak je-
lölve. A könyvek nem kölcsönözhetõk,
azokat csupán helyben lehet használni.

A könyvtár hétfõtõl péntekig tart nyit-
va, heti negyven órában. A beiratkozott
olvasók száma 330 fõ.

A beköltözés utáni elsõ tapasztalata-
ink bíztatóak. A könyvtár megnyitása óta
eltelt nyolc hónapban a könyvtárra eddig
is jellemzõ találkozási pont funkció fo-
lyamatosan erõsödött. Az új könyvtár be-
épült a kar vérkeringésébe, és a kar sike-
res mûködésének egyik meghatározója
lett. A különleges adottságú könyvtár ki-
állítási teret biztosít a hallgatók, a jövõ
festõi, szobrászai és kerámiamûvészei
számára. A könyvtár megnyitásakor
megfogalmazott cél ma is aktuális: be-
épülni és részt venni a város képzõmûvé-
szeti és zenei életében. ■
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