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✒✒  A debreceni egyetemi könyvtár cente-

náriumi programjára készülve alapvetõ

célként tûztük ki, hogy az alkalom ne egy-

szerû visszaemlékezés legyen, amikor is

számba vesszük a múlt jeles eseményeit és

személyiségeit. Egy olyan könyvtár meg-

rajzolására törekedtünk, amelynek a múlt-

ja, jelene és jövõje szorosan összekapcso-

lódik, és a századik születésnap „csupán”

egy állomás, ahol egy pillanatra megál-

lunk, hogy hátranézzünk, s ahonnan to-

vább folytatjuk a már megkezdett utat.

1916–2016

Az elsõ fontos kérdés, amit tisztáznunk

kellett a program során, hogy tulajdonkép-

pen mi is százéves most 2016-ban? Ez nem

csupán kommunikációs probléma, hanem

– mint látni fogjuk – a DEENK (Debrece-

ni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-

tár) egész jövõképe és identitása is e kérdés

körül fordul meg. Megértéséhez minde-

nekelõtt röviden szükséges felidézni törté-

netünket.

A Debrecenben 1912-ben alapított

egyetemnek kezdetben nem volt könyvtá-

ra. Az eredeti elképzelések szerint a Refor-

mátus Kollégium könyvtára látta volna el a

feladatot, de az ezzel kapcsolatos egyezte-

tések végül nem vezettek eredményre, s

1915-ben megindult az önálló könyvtár lé-

tesítésének szervezése. Csak négy évvel az

egyetem alapítását követõen, 1916 májusá-

ban kapta meg könyvtárõri kinevezését

Csige Varga Antal, akinek az új egyetemi

könyvtár létrehozása volt a feladata. Ez az

az idõpont, amit a debreceni egyetemi

könyvtár megszületésének tartunk. Az in-

tézmény fejlõdése a viszontagságos elsõ

évtizedet követõen a ’30-as években indult

látványos fejlõdésnek: Nyíreõ István sze-

mélyében valódi könyvtáros szakember

került az intézmény élére, s 1933-ban be-

költözhetett az egyetem új épületébe, állo-

mánya folyamatosan növekedett, az évti-

zed végére meghaladta a háromszázezret.

A második világháború végéig csak egy

egyeteme volt Debrecennek és egy könyv-

tára az egyetemnek. A háború után azon-
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ban az egyetemet feldarabolták, s helyén új

intézmények jöttek létre, amelyek elkezd-

ték kialakítani saját könyvtáraikat. Leg-

elõbb az orvosi kar (a késõbbi DOTE –

Debreceni Orvostudományi Egyetem) va-

lósította meg több mint negyedszázados

tervét, és 1947-ben létrehozta az önálló or-

voskari könyvtárat. Az 1953-ban megszü-

letõ Mezõgazdasági Akadémia (késõbb

DATE – Debreceni Agrártudományi Egye-

tem) is saját könyvtárat alakított ki a Bö-

szörményi úti új épületében, majd ugyan-

ezt tette a Mûszaki Technikum (1965), a

Hajdúböszörményi Óvónõképzõ Fõiskola

(1972) és a Zenemûvészeti Fõiskola

(1974) is. Az egykori központi könyvtárat

pedig KLTE (Kossuth Lajos Tudomány-

egyetem) Egyetemi Könyvtárként ismerték

a következõ ötven évben.

Miután 2000-ben a debreceni felsõokta-

tási intézmények egyesítésébõl ismét meg-

született a Debreceni Egyetem, önként

adódott a központi egyetemi könyvtár új-

bóli létrehozásának gondolata is. A 2001-

ben életre hívott Debreceni Egyetem Egye-

temi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) a 

korábbi önálló könyvtárak egyesítésébõl

jött létre, amihez 2002-ben csatlakozott a

frissen létrehozott Társadalomtudományi

(ma Kassai úti Campus) Könyvtár, majd

2005-ben az Élettudományi Könyvtár.

Száz év könyvtár

Látható tehát, hogy az intézmények szint-

jén nehezen fogható meg a századik évfor-

duló: a DEENK alig múlt tizenöt éves,

könyvtárainak túlnyomó része pedig az

’50-es évek után alakult. A továbbra is a

fõépületben található, egykori KLTE

könyvtára 2001-ben DEENK Bölcsészet-

tudományi és Természettudományi Könyv-

tár néven beolvadt az egységes szervezet-

be, s állományának egy része immár az

újonnan alapított társadalomtudományi

(DEENK Kassai úti Campus Könyvtára) és

élettudományi gyûjteményeket (DEENK

Kenézy Élettudományi Könyvtára) gazda-

gítja. 

A kontinuitás igazából nem ebben, ha-

nem abban az egyedi szerepkörben fogha-

tó meg, ami itt, Debrecenben valóban száz

évvel ezelõtt kezdõdött, s a folyamatosan

változó feladatok és a sokszor átalakuló in-

tézményi formák ellenére mindig állandó

maradt: egyetemi könyvtár vagyunk.

Ez az a szerep, ami már az elsõ, 1916

szeptemberében bemutatott mûködési sza-

bályzatban megjelent, ez az, ami a háború

után született könyvtárak mûködését meg-

határozta, ez az, ami a DEENK létrehozá-

sához vezetett, s ez az, amit terveink sze-

rint a jövõben is be fogunk tölteni.1

Az évforduló tehát nem az intézményi

struktúra, hanem a lényegében változatlan

küldetés százéves ünnepe lett. A választott

cím – 100 év könyvtár – ezt igyekszik ki-

fejezni, amiben a 100 év nem csupán az el-

múlt, de az eljövendõ száz évet is jelöli.

A százéves eseménysorozat 
a DEENK-ben

A fenti gondolat hatotta át az évfordulóra

tervezett eseményeinket, amelyek teljesen

átszövik a 2016-os évet.
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1 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár, Stratégiai terv 2016-2020, (DEENK,
2016).



100 év a polcokon

Elsõ lépésként márciusban egy doku-

mentumajánló-sorozatot indítottunk 100

év a polcokon címmel. Ez a program már a

külön erre az alkalomra készített arculat

elemeibõl építkezett: itt mutattuk be a

logót, s itt jelent meg elõször a korábban

kifejtett gondolatiság is. A célunk az volt,

hogy megmutassuk az egyetemi könyvtá-

rak sajátos szerepét a múlt megismerésé-

ben, megértésében.

Ennek elérésére az egyetemi év tíz hó-

napjának mindegyikében megjelentetünk

egy ajánlót, amelyben az elmúlt évszázad

egy-egy évtizedét igyekszünk bemutatni az

1920-as évektõl kezdve a 2010-es évekkel

bezárólag. Olyan dokumentumokat válo-

gatunk ki, amelyek alkalmasak arra, hogy

a lehetõ legszélesebb körben megragad-

hassuk az egyes évtizedek legjellemzõbb

aspektusait: egyszerre van jelen a szóra-

koztatás, az irodalom, valamint a tudomá-

nyos ismeretterjesztés. 

Az ajánlókba kerülõ dokumentumokat a

DEENK teljes gyûjteményébõl válogatjuk,

s könyveken kívül folyóiratok, filmek, pla-

kátok is belekerülnek. Az így kiválogatott

anyag külön polcokon és egy erre a célra

létrehozott weboldalon is böngészhetõ.2

A Könyvtár napja 

Az ünnepi események központi elemét

szeptember 30-án A Könyvtár napja címû

rendezvény jelentette. A program ünnepi

üléssel indult, amelynek a Debreceni

Egyetem aulája adott helyet. Az élénk saj-
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tóérdeklõdés mellett zajlott elõadásokban a

fenntartók, a szakma és a DEENK képvise-

lõi mellett a használók emlékei, benyomá-

sai is megjelentek. Karácsony Gyöngyi

fõigazgató elõadásában pedig azokat a ki-

hívásokat és feladatokat ismertette, ame-

lyeknek a következõ száz évben kell meg-

felelni. 

Az ünnepség alkalmával Virágos Márta,

a DEENK elsõ fõigazgatója, a könyvtár ér-

dekében végzett több évtizedes kiemelke-

dõ munkájáért Csûry István-emlékérmet

vehetett át. A könyvtár tíz korábbi munka-

társának érdemeit pedig emléklap átadásá-

val ismerték el. Egyetemi és Nemzeti

Könyvtárért Emlékérmet a Könyvtári Bi-

zottság két korábbi elnökének: Imre László

irodalomtörténész és Szöllõsi János biofi-

zikus professzornak adományozott a

DEENK vezetõsége.

Bács Zoltán professzor, az egyetem

kancellárja záró szavai végén egy erre az

alkalomra készített videó elindításával nyi-

totta meg a DEENK következõ évszá-

zadát.3

Még 100 év könyvtár

Az ünnepi év záróeseménye a december

8-ára tervezett konferencia lesz, amelyet a

DAB (Debreceni Akadémiai Bizottság)

Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizott-

ságával közösen szervezünk. Az immár ha-

gyományosnak mondható együttmûködés-

ben olyan konferenciát tervezünk, amelyen

a könyvtár kutatók és tudósok életében ját-

szott szerepe kerül középpontba – a fel-

használók szemszögébõl. A szervezés alatt

lévõ esemény multidiszciplináris megkö-

zelítésben járja körül az egyetemi könyvtár

múltbéli és jelenlegi szerepét, valamint –

ahogy a címe is mutatja – kísérletet tesz a

jövõ legfontosabb irányainak, elvárásainak

felvázolására is.

100 év tükrében – ünnepi kötet 
és kiállítás

A jeles évfordulóról egy kiadvánnyal is

megemlékeztünk. A 100 év tükrében cí-

mû kötet nem alapos, tudományos igényû

elemzés. Inkább egy helyzetképet nyújtó

prospektus, amiben felvillantjuk a múltun-

kat, hogy megérthessük a jelenünket és

megtervezhessük a jövõnket.

A DEENK történetének rövid bemuta-

tását követõen sorra vettük a könyvtár azon

területeit, amelyek egyedi felépítésébõl és

szerepkörébõl fakadóan fontosak voltak a

múltban és megítélésünk szerint fontosak

lesznek a jövõben is.

Az elsõ fejezetben a fizikai tereink ke-

rülnek középpontba. A DEENK hét könyv-

tárának épületei hét különbözõ világot je-

lentenek, amelyek kialakítása, története és

tradíciói mind egyedi, összetéveszthetetlen

hangulattal várják az oda betérõket.

Könyvtárunk legnagyobb különlegessége

éppen épületeinek e nagyfokú különbözõ-

ségébõl fakad, s jövõnk szempontjából is

döntõ, hogy miként használjuk õket.

A második szakasz a könyvtár unikális

gyûjteményét tárja elénk. Ez az egyediség

nem elsõsorban a ritkaságoknak és külön-

legességeknek, hanem a gyûjtemény széles

spektrumának köszönhetõ. A DEENK

egyetemi könyvtárként az ország legtöbb
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karral rendelkezõ egyetemét szolgálja,

nemzeti gyûjteményként a magyar kulturá-

lis örökség megõrzésében és közvetítésé-

ben játszik fontos szerepet, míg nyilvános

könyvtárként a regionális tudásközpont fel-

adatát látja el. Gyûjteményünket e szerepek

alakították ki, és a jövõben is e hármas kö-

telezettség mentén formálódik majd. 

A szolgáltatásainkat bemutató fejezet a

könyvtár legalapvetõbb feladatait mutatja

be. Évkönyveink már a ’20-as években ki-

emelték, hogy a könyvtárnak „az eredmé-

nyes oktatás támogatására” kell törekednie

és feladata, hogy „az Egyetem mûveltség-

terjesztõ törekvéseit a könyvek útján minél

távolabbi körben népszerûsítse az Egyetem

falain kívül is...” Azóta ugyan sok minden

megváltozott, de a DEENK szolgáltatásait

továbbra is ezen célok alakítják.

Az elmúlt évszázad legfontosabb ese-

ményeit ismertetõ rövid kronológia mellett,

jeles elõdeink elõtt is tisztelegve mutatjuk

be a könyvtár jelentõs személyiségeit.

A kötet anyagát egy kiállítás formájá-

ban is a világ elé tártuk. A könyv fejezete-

it összefoglaló roll-up molinókat a

DEENK könyvtáraiban állítjuk fel. A ván-

dorkiállítás az elkövetkezõ fél évben min-

den könyvtárunkba eljut, amivel elérjük,

hogy szinte minden felhasználónk megis-

merheti, mit is jelent számunkra az elmúlt

száz esztendõ. ■
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