
tár céljáira. Természetes, hogy a Püspöki Könyvtár alapjain meginduló Egye
temi Könyvtárnak igen sok nehézséggel kellett megküzdenie. Az indulás évelj 
a gazdasági nehézségeket is figyelemhevéve, komoly, problémákkal teljes idős
szakot jelentettek. A problémákat csak fokozta a Pécsi Tudományegyetem tel
jességének, a bölcsészkarnak időszakonkénti hiánya. A két világháború közt a 
fejlődés időszaka Fitz József és Dcmanovszky Ákos könyvtárigazgatók nevéhez 
fűződik. Az ő munkájuk következtében zárkózott fel a Pécsi Egyetemi Könyvtár 
hazánk egyetemi könyvtáraihoz.

A legdöntőbb fordulatot a felszabadulás, illetve az ezt követő időszak 
hozta. Tisztázódtak a könyvtár funkciói és a könyvtár is megindulhatott a 
szocialista könyvtárrá fejlődés utján. Ma a kétszáz éves könyvtár országos 
jellegű, általános gyűjtőkörű tudományos szakKönyvtárként működik, amelynek 
elsődleges feladata az egyetemi oktatás és kutatómunka könyvtári segítése, de 
a vonatkozó jogszabályok alapján, fentebbi jellegéből következően egyúttal 
regionális, tájkönyvtári feladatok ellátására is hivatott.

Funkciói és gyűjtőköre az egyetem egykorusága következtében a múlthoz 
viszonyítva szűkült, ez azonban azt eredményezte, hogy most már koncentráltab
ban, célratörőbben tudja azt a feladatot tdljesiteni, amit az általános 
irányelvek, az egyetem és a vonatkozó jogszabályok a könyvtártól a szocialis
ta szakemberképzés folyamatában és a szocialista tudat formálásában elvárnak.
FÉNYES MIKLÓS

A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETÉNEK
PÉCSI VÁNDORGYŰLÉSE. lQ74.okt.17-lq.

Időpontja egybeesett az Egyetemi Könyvtár Klimo-gyűjteményének két 
évszázados jubilárls ünnepségével. Ez a kettős program még vonzóbbá tette a 
déli végeken elterülő szépséges magyar város meglátogatását, ami meg is lát
szott az érdeklődők nagy táborán. Már a fogadtatás is szívderítő volt, mert 
akik Pestről utaztak le, kedélynyomorltó, esős, hüvős-ködös délután indultak, 
de a megnyitó reggelén szikrázó tiszta időre ébredtek. Hétágra sütött a nap, 
mint a mesében. Tudjuk, hogy itt a napsütéses órák száma évi kétezer, hát 
tartotta Is magát az időjárás ez "előíráshoz".

A futurológia jegyében összeállított előadásokat a Leőwey Klára gimná
zium dísztermében hallgathattuk meg, BERNICS Ferenc^ a megyei tanács művelődé
si osztályvezetőjének megnyitó szavaiból megtudtuk, hogy a századfordulóig 
alig volt néhány könyvtáruk, és "igazi" csak a Klimo-gyüjtemény. 1943-ban 
nyílt meg a városi könyvtár. Ma a megye 490 könyvtára közel kétmillió kötet
tel rendelkezik.

Az első előadást MÁTRAI Iászló akadémikus tartottat "A könyvtár és a 
társadalom kapcsolatai a jövőben" - címmel. Mint filozófus tárgyalta a ma 
legfontosabbnak tartott témát, a futurológiát. "A növekedés immanens jelen
ségei nyomasztóak" - mondta. A szükségletek kielégítése egyre nehezebb, ami
hez a feltételek megteremtése már futurológia. A kutatás és termelés szolgá
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lata és az olvasásra nevelés kettős feladata a Jövőben Is a könyvtárosra 
hárult mert az emberi művelődés klasszikus hordozója továbbra is a könyv.
Az információk növekedése során súlyos torzulások keletkezi Jc. A vonatkozó 
irodalom még csekélyt ötletszerű. - A polgári szemlélet modellje matematikai 
utón megfogható• görbéje krízist, katasztrófát mutat. Ezek a filozófusok 
látják a kapitalizmus reménytelenségétf de nem vállalják a szócialiamist* - 
A könyvtárosnak a Jövő-menő divatok között meg kell látnia a társadalmi 
problémákat. Téveszmék céfolójaként rangját növeli a Józan tájékoztatás. A 
Jövő könyvtárosa a kulturális politika szakavatott tanácsadója legyen - fe
jezte be előadását.

Közelebb vitt a gyakorlathoz HORVÁTH Tibor, aki "A könyvtárügy szerve
zetének várható alakulásáéval ismertette meg a hallgatóságot. Bár a Jövő 
könyvtárának ugyanaz lesz a célja, mint a mainak, mégis egészen uj szerveze
ti felépítéssel kell számolnunk. A KMK már dolgozik a kialakítandó 7 dokumen
tum-gyűjtemény és 25 ágazati rendszer előkészítésén. A Jelenlegi hálózati 
szervezet - véleménye szerint - még sokáig megmarad, de Jelentősége csökön- 
ni fog. A mai szervezet piramis formája többközpontu rendszerré alakul: do- 
kumentumgyüjtés, feldolgozás stb. mind egy-egy külön központi helyen történ
ne. Különböző szolgáltatásokat nyújtó intézményekre van szükség. Pl. egy 
központi állományvédelmi műhely felállítása elengedhetetlen. Azonkívül köz
ponti tárolókönyvtárat kell létesíteni, egy-egy vidéki városban pedig regio
nális központokat. A nemzeti könyvtár a dokumentumok egész soráért vállal 
majd felelősséget. Az adatbankokban a tároló faktorok sok mindenre tudnak 
majd választ adni, pl. a termelési adatok mellett a kutatás momentán helyze
tét is kimutatják. így nyitottabbá válik a könyvtári tevékenység. Ehhez vi
szont az igények folytonos elemzése szükséges.

FUTALA Tibor: "A könyvtáros pálya és a könyvtáros személyiségének jövő- 
Jé,T-ről szólt. Ismertette a könyvtárosok múltbeli helyzetét, a könyvtáros
képzés kezdeti nehézségeit, majd a jövőben kívánatos két-szakos képzés szük
ségességét hangsúlyozta, mivel a szakma meghatározó biztonsága hiányában 
társadalmi tekintélyünk még alig emelkedett.

WALLESHAUSEN Gyula: "a jövőkutatás és a könyvtárak jövőjón-ről festett 
perspektivikus képetr. Széles körű nemzetközi szakirodalmi tájékozódása sze
rint 150 féle jövőkutatás ismeretes. A könyvtárügy jellemzője a teljesen uj- 
tipusu gyűjtemények létesülése. A könyv tartalmát megőrzik, de más infoimá- 
ciós fonnában. Ismertette a népi demokratikus országok jövőkutatási helyze
tét. A mikrofilm, az elektromérés és a távközlés fejleszthetők leginkább*. 
Tudományos prognózis nálunk még nem készült.

VAJDA Erik felolvasott dolgozatában "A gépesítés és az információs rend
szer jövőjéről11 irt, leszögezvén, hogy a jövőben megváltozik a könyvtáros 
pályaképe, mert elengedhetetlenül értenie kell a technikai információkhoz is.

- Ennyi elég is volt egy napra. A jövő sok, merőben uj, létformájában és 
működésében is megváltozandó könyvtár gondolatához előbb hozzá kell szoknunk, 
meg kell emésztenünk. —
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A vándorgyűlés második napján a Tudományegyetem aulájában tartották meg 
az ünnepi plenáris ülést* melyen az üdvözlések után FÉNYES Miklóst "A Kllmo 
könyvtár és a Pécsi Egyetemi Könyvtár", valamint BENEDEK Ferenci "A Pécsi 
Egyetemi Könyvtár és a Tudományegyetem címmel tartott előadást. A kétszáz 
éves fennállását ünneplő könyvtár alapját Klimo György, a tudaoányszerető 
és városa felemelkedésén buzgólkodó pécsi püspök vetette meg* egyetemi célok 
szolgálatára. 1774-ben nyittatta meg a nyilvánosság számára. Az Egyetemi 
Könyvtár előcsarnokában ma is olvasható a nyilvánossá tételt dokumentáló 
emléktábla és a szintén akkor készült használati szabályzat. A könyvtár 
Jubileumi évkönyve részletesen beszámol majd a kétszáz év történetéről’. A 
gyűlés részvevői könyvtárlátogatás során láthatták ennek a csodálatos gyűj
teménynek minden szépségét, mely "az 1850-es évekig európai könyvtári szint
vonalon állott." Ezt bizonyltja az állományát feltáró címlapfotó-katalógus.
A három helyiségben levő könyvtár egyik tenne az "aranyterem", nevét onnan 
kapta, hogy az itt elhelyezett könyvek többsége aranyozott kötésű* míg a 
másikban, a "hártya-teremben" a könyvek fehér színűek. A müvek helyét a 
horizontálisan és vertikálisan "betájolt" jelzet alapján lehet tévedhetett 
lenül megtalálni, öröm volt itt nézelődni és a lokálpatriotizmussal teli laL- 
kés kollegina szakavatott magyarázatát hallgatni.

Szintén e napon zajlottak a műszaki* zenei* ifjúsági és gyermékkönyv
táros szekciók ülései. A zenei szekció a zenei részlegek helyét és feladatát 
tárgyalta a közművelődési könyvtárakban* Így ez nem tartozott az OSZK 
"profiljához".

A szakmai programot sokszínű társadalmi program egészítette kit vároe- 
és muzeumnézés, közös vacsora, a méltán híres pécsi-balett előadása* végűi 
autóbusz-kirándulás Siklós és Harkány megtekintésére. Külön élmény volt a 
Csontváry-tárlat és ráadásul - a frissen talált dunaszékcsői leletben —
Marcus Aurélius bronz fejszobrában is gyönyörködhettünk. Köszönet illeti a 
rendezők és vendéglátók fáradozását* ami jelen esetben a szokottnál jóval 
több bonyodalommal és nehézséggel járt a látogatók nagy létszáma miatt.
BORSOS JÓZSEBNÉ

NEMZETKÖZI OLVASÁSKüTáHÍSI 
KONFERENCIA - 1974 október

Az elmúlt év októberében rendezte meg a Könyvtártudományi és Módr-
szerteni Központ a szocialista országok olvasáskutatással foglalkozó könyve 
táros-szakembereinek konferenciáját. Az esaaecsere célja az általuk észlelt
és megfogalmazott problémák felvetése volt. Az* hogy megismerjék az egyes 
országokban folyó könyvtár- és olvasásszociológiai vizsgálatok menetét* 
módszereit és megteremtsék egy további megalapozott együttműködés lehetősé
gét.

A konferencia nem volt előzmény nélküli. 1970-ben Varsóban talál
koztak egymással a szakemberek* itt elsősorban elvi kérdésék tisz
tázására került sor* nem volt alkalom a kutatási folyamatok mélyebb 
megismerő sére.
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