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KKöönyvtnyvtáárara
KKöönyvtnyvtáárak rak éévszvszáázadai a kutatzadai a kutatáás s éés s 

az oktataz oktatáás szolgs szolgáálatlatáábanban



ProlProlóógusgus

�� A Miskolci Egyetem KA Miskolci Egyetem Köönyvtnyvtáára hazra hazáánk elsnk elsıı mmőőszaki felsszaki felsııoktatoktatáási si 
kköönyvtnyvtáárráábbóóll a modern a modern universitasuniversitas informinformáácicióós ks köözpontjzpontjáávváá éés s egyetemi egyetemi 
kköözgyzgyőőjtemjteméénnynnyéé vvááltlt (k(köönyvtnyvtáár, levr, levééltltáár, mr, múúzeum).zeum).

�� Az Alma Mater, a Az Alma Mater, a SelmeciSelmeci AkadAkadéémia kmia köönyvtnyvtáára (1735ra (1735--1918) az egyetemi 1918) az egyetemi 
kköönyvtnyvtáár legfr legfééltettebb gyltettebb győőjtemjteméénye. De nemcsak a tnye. De nemcsak a töörtrtéénelem viharai ellennelem viharai ellenéére re 
csodcsodáával hatval hatááros mros móódon don éépspséégben megmaradt gygben megmaradt győőjtemjteméényre vagyunk nyre vagyunk 
bbüüszkszkéék, hanem annak kk, hanem annak köönyvtnyvtáárosi, szakmai teljesrosi, szakmai teljesíítmtméénynyéére is: re is: 
kora legszkora legszíínvonalasabbnvonalasabb szakirodalmszakirodalmáának legteljesebb gynak legteljesebb győőjtemjteméényenye..

�� ÉÉppen 2010ppen 2010--ben ben üünnepeljnnepeljüük az egyetem k az egyetem éés a ks a köönyvtnyvtáár alapr alapííttáássáának nak 275.275.
tantanéévvéét, t, 60.60. éévvéét annak, hogy a felst annak, hogy a felsııoktatoktatáási intsi intéézmzméénynek nynek éés s íígy a gy a 
kköönyvtnyvtáárnak is Miskolc ad otthont.rnak is Miskolc ad otthont.



A kA kéét intt intéézmzméény kny köönyvtnyvtáárara

Miskolci EgyetemMiskolci Egyetem

KKöönyvtnyvtáár, r, 

LevLevééltltáár, r, 
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KKöözponti Kzponti Köönyvtnyvtáár r éés Levs Levééltltáárr



A A selmeciselmeci akadakadéémia: mia: 

BBáánynyáászati szati éés Erds Erdéészeti Akadszeti Akadéémiamia

éés uts utóódintdintéézmzméényei: a soproni nyei: a soproni éés a miskolci s a miskolci universitasuniversitas



Az Alma Mater szAz Alma Mater széékhelyeikhelyei



SelmecbSelmecbáánya nya 

a ba báánynyáászati igazgatszati igazgatáás ks köözpontjazpontja



BBáánynyáászati szati éés Erds Erdéészeti Akadszeti Akadéémiamia

�� 1735 III. K1735 III. Káároly megalaproly megalapíítja a tja a BergscolaBergscola--tt SelmecbSelmecbáánynyáánn
�� 1762 M1762 Máária Terria Teréézia megkezdi egy zia megkezdi egy úúj tj tíípuspusúú taninttanintéézet fzet föölláállllííttáássáátt
�� 1770 A tanint1770 A tanintéézet akadzet akadéémiai rangra emelmiai rangra emeléése: se: BergakademieBergakademie
�� 1808 Az erd1808 Az erdéészeti tanintszeti tanintéézet lzet léétrehoztrehozáása sa WilckensWilckens vezetvezetéésséévelvel
�� 1846 1846 ÚÚj szervezeti j szervezeti éés oktats oktatáási rend: si rend: BergBerg-- und und ForstakademieForstakademie
�� 1867 Az osztr1867 Az osztráákk--magyar kiegyezmagyar kiegyezééssel magyar ssel magyar áállami intllami intéézmzméénnynnyéé vváállááss
�� 1904 Az akad1904 Az akadéémia modernizmia modernizáálláása, teljes sa, teljes áátszerveztszervezéése fse fııiskoliskoláávváá
�� 1919 K1919 Kéényszernyszerőő menekmeneküülléés Selmecbs Selmecbáánynyáárróól a hl a hőősséég vg váárosrosáába Sopronbaba Sopronba
�� 1934 Az orsz1934 Az orszáágos oktatgos oktatáási reform keretsi reform keretéében csatlakozben csatlakozáás a Ms a Mőőegyetemhezegyetemhez
�� 1949 Az 1949 Az úúj j áállamhatalom llamhatalom úúj oktatj oktatááspolitikspolitikáája kja köövetkeztvetkeztéében szben széétszakad a tszakad a 

bbáánynyáászatiszati--kohkoháászati szati éés erds erdéészeti kszeti kéépzpzéés, Miskolc szs, Miskolc széékhellyel a Nehkhellyel a Nehéézipari zipari 
MMőőszaki Egyetem megalapszaki Egyetem megalapííttáásasa



SelmecSelmec 17351735--18921892

MikovinyiMikovinyi SSáámuelmuel

16861686--17501750



SelmecSelmec 18921892--19181918



SelmecbSelmecbáánya nya lláárkrkéépepe: XX. sz. eleje: XX. sz. eleje



Sopron Sopron -- JJóózsef Nzsef Náádor Mdor Mőőegyetemegyetem



Sopron 1949 utSopron 1949 utáánn

�� 1949 Budapesti M1949 Budapesti Mőőszaki Egyetem Erdszaki Egyetem Erdıı-- éés s 
FFööldmldméérrıımméérnrnöökiki KarKar

�� 1950 Magyar Agr1950 Magyar Agráártudomrtudomáányi Egyetem Erdnyi Egyetem Erdıımméérnrnööki ki 
Kar (ill. AgrKar (ill. Agráártudomrtudomáányi Egyetem)nyi Egyetem)

�� 1952 Erd1952 Erdıımméérnrnööki Fki Fııiskolaiskola
�� 1962 Erd1962 Erdéészeti szeti éés Faipari Egyetems Faipari Egyetem
�� 1978 Erd1978 Erdéészeti szeti éés Faipari Egyetem s Faipari Egyetem 
�� 1996. 09.01. Soproni Egyetem 1996. 09.01. Soproni Egyetem 
�� 2000. 01.01. Nyugat2000. 01.01. Nyugat--MagyarorszMagyarorszáági Egyetemgi Egyetem
�� 2008. 01. 2008. 01. 0101. Nyugat. Nyugat--magyarorszmagyarorszáági Egyetem gi Egyetem 



Miskolc 1949Miskolc 1949--19591959--19631963



FFııbejbejáárat kirat kiáállllííttááss



Az elsAz elsıı tanktanköönyveink 1735nyveink 1735



HerttwigHerttwig bbáánynyáászati szati éés bs báányajogi nyajogi 

lexikonalexikona 17101710

Az 1735. június 22-

én kiadott 

Instrukció 6. 

pontja rendelkezik 

arról, hogy 

kincstári 

költségen be kell 

szerezni az 

alapvetı

bányászati és 

kohászati 

mőveket, 

amelyeket a 

scholarok

kötelesek szabad 

idejükben is 

egymás között 

fölolvasni.



EckerEcker kkéémlmléészetiszeti éés kohs koháászati mszati mőőveve

1574 1574 éés 1756 s 1756 

kköözzöött 10 ntt 10 néémet, met, 

3 angol 3 angol éés 1 s 1 

holland holland 

kiadkiadáásban jelent sban jelent 

megmeg



RRöösslerssler bbáányamnyaméérréési, fsi, fööldtani, ldtani, 

bbáánynyáászati szati éés kohs koháászati mszati mőőve 1700ve 1700



VoigtelVoigtel bbáányamnyaméérrééstanastana 17131713



CorpusCorpus iurisiuris etet systemasystema rerumrerum

metallicarummetallicarum 16981698 BBáányajogi nyajogi éés s 

bbáánynyáászati szati 

gygyőőjtemjteméényny



BBáánynyáászati szati éés Erds Erdéészeti Akadszeti Akadéémia mia 

KKöönyvtnyvtáárara
A kA köönyvtnyvtáár tr töörtrtééneti alakulneti alakuláása, nevsa, nevéének vnek vááltozltozáásai:sai:

�� 1735. 06. 22. Udvari kamarai leirat: fontosabb szakk1735. 06. 22. Udvari kamarai leirat: fontosabb szakköönyvek beszerznyvek beszerzéése /Instrukcise /Instrukcióó: VI. : VI. 
Pro Pro sextosexto//

�� 1770 1770 AcademicaAcademica MontanisticaMontanistica; ; BergakademieBergakademie; Alapokm; Alapokmáány: gyny: győőjtjtııkköör meghatr meghatáározrozáásasa
�� 17741774--1776 1776 PeithnerPeithner kköönyvtnyvtáárráának megvnak megváássáárlrláásasa
�� 1776 1776 BibliothekBibliothek derder BergakademieBergakademie /els/elsıı ismert kifejezismert kifejezéés a ks a köönyvtnyvtáárra/rra/
�� 1808 1808 ForstkabinetForstkabinet; ; ForstinstitutForstinstitut
�� 1846 1846 BergBerg-- und und ForstakademieForstakademie //BBáánynyáászatiszati--KohKoháászatiszati éés Erds Erdéészeti Akadszeti Akadéémia/mia/
�� 1867/1868 Magyar Kir1867/1868 Magyar Kiráályi Blyi Báánynyáászati szati éés Erds Erdéészeti Akadszeti Akadéémia Kmia Köönyvtnyvtáára v. ra v. SelmeciSelmeci

KirKiráályi Akadlyi Akadéémia Kmia Köönyvtnyvtáárara
�� 1904 M. 1904 M. kirkir. B. Báánynyáászati szati éés Erds Erdéészeti Fszeti Fııiskola Kiskola Köönyvtnyvtáárara
�� 1922 M. 1922 M. kirkir. B. Báányamnyaméérnrnööki ki éés Erds Erdıımméérnrnööki Fki Fııiskola Kiskola Köönyvtnyvtáárara
�� 1934 J1934 Jóózsef Nzsef Náádor Mdor Mőőszaki szaki éés Gazdass Gazdasáágtudomgtudomáányi Egyetem Bnyi Egyetem Báányanya--, Koh, Kohóó-- éés s 

ErdErdıımméérnrnööki Kar Kki Kar Köönyvtnyvtáárara
�� 1948/49 M1948/49 Mőőszakiszaki-- éés Gazdass Gazdasáágtudomgtudomáányi Egyetem /Mnyi Egyetem /Mőőegyetem/ Begyetem/ Báányanya--, Koh, Kohóó éés s 

ErdErdıımméérnrnööki Kar Kki Kar Köönyvtnyvtáárara





PeithnerPeithner kköönyvtnyvtáárráának megvnak megváássáárlrláása sa 

17761776

J. T. A. J. T. A. PeithnerPeithner

(1727(1727--1792)1792)

1392 m1392 mőőbbııl l áállllóó

kköönyvtnyvtáárara

450 az akad450 az akadéémimiáánn



1867: a magyar szaknyelv1867: a magyar szaknyelvőő akadakadéémiamia

�� Magyar szaknyelv Magyar szaknyelv 
megteremtmegteremtéése: se: 
PettkPettkóó 1845, 1845, 
DivaldDivald--WagnerWagner 1868, 1868, 
KerpelyKerpely 18701870--es es éévek, vek, 
PPééchch 18791879



1867: magyar nyelv1867: magyar nyelvőő szakkszakköönyvek nyvek 

megjelenmegjelenéésese

Magyar nyelvMagyar nyelvőő tanktanköönyvek:nyvek:

�� KerpelyKerpely

�� LitschauerLitschauer

�� BBööckhckh



KKöönyvtnyvtáári szakrend az akadri szakrend az akadéémimiáánn

A kA köönyvtnyvtáár r áállomllomáányanya

••1776: 405 k1776: 405 köötet tet 

••18. 18. szsz vvéége: 1700 kge: 1700 köötettet

••1862: 8000 k1862: 8000 köötettet

••1918: 40 ezer k1918: 40 ezer köötettet

Az Az áállomllomáány megoszlny megoszláása:sa:

••1/3 r1/3 réész alaptudomsz alaptudomáányny

••1/3 r1/3 réész alkalmazott tudomsz alkalmazott tudomáányny

••1/3 r1/3 réész sz ááltalltaláános irodalomnos irodalom



1. szak: Matematika1. szak: Matematika--ggééppéészetszet



2. szak: Fizika 2. szak: Fizika éés ks kéémiamia



33--8. szakok8. szakok

�� 3. szak 3. szak ÁÁsvsváánytannytan

�� 4. szak B4. szak Báánynyáászatszat

�� 5. szak Koh5. szak Koháászatszat

�� 6. szak 6. szak SSóótermeltermelééss

�� 7. szak 7. szak PPéénzvernzveréészetszet, , éérmrméészetszet

�� 8. szak Erd8. szak Erdéészetszet



99--12. szakok12. szakok

�� 9. szak Technol9. szak Technolóógiagia

�� 10. szak Vegyes tartalm10. szak Vegyes tartalmúú
tudomtudomáányos mnyos mőővekvek

�� 11. szak Irodalom (Bibliogr11. szak Irodalom (Bibliográáfia)fia)

�� 12. szak T12. szak Téérkrkéépekpek



FolyFolyóóiratokiratok



FolyFolyóóiratokiratok



MuzeMuzeáális klis köönyvtnyvtáár r 

a modern a modern universitasbanuniversitasban

AgricolaAgricola éés a BKL digitalizs a BKL digitalizáálva: lva: 

áállagmegllagmegóóvváás s éés publiks publikáálláás egybens egyben

CCíímlapok mlapok éés s 

tartalomjegyztartalomjegyzéékek kek 

feldolgozfeldolgozáása a sa a 

szszáámmííttóóggéépes pes 

katalkatalóógusbangusban



Magyar DigitMagyar Digitáális Klis Kéépkpköönyvtnyvtáárr



Miskolci Miskolci UniversitasUniversitas



NyugatNyugat--magyarorszmagyarorszáági gi UniversitasUniversitas

�� ApApááczai Csere Jczai Csere Jáános Karnos Kar
�� Benedek Elek PedagBenedek Elek Pedagóógiai Kargiai Kar
�� BBöölcslcséészettudomszettudomáányi Karnyi Kar
�� ErdErdıımméérnrnööki Karki Kar
�� Faipari MFaipari Méérnrnööki Karki Kar
�� GeoinformatikaiGeoinformatikai KarKar
�� KKöözgazdaszgazdasáágtudomgtudomáányi Karnyi Kar
�� MezMezııgazdasgazdasáágg-- éés s ÉÉlelmiszertudomlelmiszertudomáányinyi KarKar
�� MMőővvéészetiszeti--, Nevel, Nevelééss-- éés Sporttudoms Sporttudomáányi Karnyi Kar
�� TermTerméészettudomszettudomáányi nyi éés s MMûûszakiszaki KarKar



A A selmeciselmeci akadakadéémia mia üüzenetezenete

XIII. EurXIII. Euróópai Bpai Báánynyáász Kohsz Koháász Talsz Taláálkozlkozóó

VIII. Magyar BVIII. Magyar Báánynyáász Kohsz Koháász Erdsz Erdéész Talsz Taláálkozlkozóó

PPéécs, 2010. mcs, 2010. máájus 27jus 27--30.30.

� A hazaszeretet (1848/49, 1919-21, 1956)

�A szakma szeretete

�Az oktatók magas színvonalú oktatási tevékenysége

�A kutatás megbecsülése

�A könyvtár és egyéb oktatást segítı győjtemények fejlesztése

�A diákhagyományok ırzése

�A szakok egymás iránti kölcsönös tisztelete

�A közgyőjtemények együttmőködése



EpilEpilóógusgus

�� A XXI. szA XXI. száázad elszad elsıı éévtizedvtizedéének vnek vééggéén a magyar n a magyar éés a nemzetks a nemzetköözi kzi köönyvtnyvtááros ros 
szakma attszakma attóól hangos, hogy vajon megszl hangos, hogy vajon megszőőnneknnek--e az e az óósdi, papsdi, papíír alapr alapúú, , 
informinformáácicióóhordozhordozóókat elavult mkat elavult móódon raktdon raktáározrozóó kköönyvtnyvtáárak, vagy rak, vagy áátadjtadjáák k 
helyhelyüüket az egyket az egy--kkéét szobt szobáában elhelyezhetban elhelyezhetıı digitdigitáális informlis informáácicióók tengerk tengeréének, nek, 
melyeknek kezelmelyeknek kezelééssééhez informatikusra is alig van szhez informatikusra is alig van szüükskséég mg máár.r.

�� A technikai fejlA technikai fejlııddéés felfokozott eufs felfokozott eufóóririáájjáábbóól kijl kijóózanodva a szakma azt zanodva a szakma azt 
mondja, hogy minden eddiginmondja, hogy minden eddiginéél jobban van szl jobban van szüükskséég a kg a köönyvtnyvtáárosokbrosokbóól l 
áátkeresztelt tkeresztelt „„informinformáácicióó menedzserekremenedzserekre””, akik az , akik az úúj technika adta j technika adta 
informinformáácicióózuhatagban talzuhatagban taláán mn méég jobban elveszg jobban elveszıı korkoráábbi kbbi köönyvolvasnyvolvasóót t 
segsegííteni tudjteni tudjáák k a hiteles a hiteles éés mins minıısséégigi digitdigitáális lis éés hagyoms hagyomáányos informnyos informáácicióó
megtalmegtaláálláássáában. Mert az ban. Mert az ismeret nem digitismeret nem digitáális vagy anallis vagy analóóg, hanem g, hanem 
korszerkorszerőő éés megbs megbíízhatzhatóó vagy elavult vagy elavult éés megbs megbíízhatatlan,zhatatlan, amelynek amelynek 
kutatkutatáássáát sokft sokfééle technikai eszkle technikai eszköözzel segzzel segííthetjthetjüük, de a tartalmk, de a tartalmáát nem tudjuk t nem tudjuk 
jobbjobbáá tenni az informtenni az informáácicióó formformáájjáával. val. 



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


