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Egyházi könyvtárak
konferenciája

Egyházi könyvtárak a változó hazai könyvtár-

ügyben címmel tartották konferenciájukat az
Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE)
könyvtárosai 2004. június 21. és 23. között Kecs-
keméten és Kalocsán.

Milyen új kihívásokkal kell szembenézniük,
hogyan vállalhatnak részt a gyarapodó, új könyv-
tári feladatok megoldásában, hogyan kapcsolód-
hatnak intenzívebben a hazai könyvtárügy célja-
inak megvalósításához? – többek között ezekre
a kérdésekre is választ kerestek. A változó könyv-
tári feladatok megoldási lehetõségeinek keresése
mellett idõt szántak azonban a visszatekintésre
is, az idei találkozó ugyanis az egyesülés tize-
dik, jubileumi konferenciája volt. 1994 márciu-
sában 23 egyházi könyvtár képviselõje a konfe-
rencia egyik idei helyszínén, Kalocsán határo-
zott egy egyesülés létrehozásáról, lehetõséget
biztosítva további könyvtárak csatlakozására. A
mára 68 tagkönyvtárat összefogó egyesülés
könyvtárai nem alkotnak homogén csoportot. Va-
lamennyi fenntartója valamelyik egyház vagy fe-
lekezet ugyan, de gyûjteményük, gyûjtõkörük,
feladataik el-
térõk. Az el-
múlt tíz évre
Bánhegyi B.

Miksa, a szer-
vezet elsõ el-
nöke tekintett
vissza.

A találko-
zó az egyesü-
lés éves köz-
gyûlésével
kezdõdöt t ,
amely egy-
ben tisztújító
közgyûlés is
volt. Az el-
múlt évre és
a hároméves

ciklusra való visszatekintés után az elnökségi
tagok megválasztása következett. A leköszönõ
elnök – dr. Gáborjáni Szabó Botond (Tiszántúli
Református Egyházkerület Nagykönyvtára) –
utódjául Ásványi Ilonát (Pannonhalmi Fõapátsá-
gi Könyvtár), az egyesülés eddigi titkárát vá-
lasztotta meg a közgyûlés.

Hagyomány az egyesülés konferenciáinak
történetében, hogy az elõadások évente váltakoz-
va foglalkoznak a „régivel” és az „újjal”, állo-
mányvédelemmel, a muzeális értékeket õrzõ
gyûjteményeknek a kulturális örökség védelmé-
ben betöltött szerepével. Az idei elõadások rész-
ben a jelen teremtette lehetõségek könyvtári fel-
használásáról szóltak, de a múlt értékeinek meg-
õrzésére irányultak. Dr. Dippold Péter (Könyv-
tári Intézet) a magyar kulturális közvagyon digi-
talizálási prioritásainak feltérképezésérõl készült
felmérés tanulságait összegezte. A Könyvtári
Intézet és a Neumann-ház közös – a nemzeti
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kulturális vagyon digitalizálására vonatkozó –
projektjében az egyházi könyvtárak is részt vet-
tek. Dr. Skaliczki Judit (Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma – NKÖM) Európai könyvtár-

ügy – hazai feladatok és megoldások címmel
tartotta elõadását, amelyben kiemelte: a „civil”
könyvtárak mellett az egyházi gyûjteményeknek
is egyre szervesebben be kell kapcsolódniuk a
hazai könyvtári, mûvelõdési információs rend-
szerbe, s velük együtt meg kell felelniük az
európai könyvtárügy kihívásainak.

Dr. Szelestei Nagy László (Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, az egyesülés elsõ titkára) a
„régit” összekapcsolta az „újjal”, sürgetve a kap-
csolatok felvételét és ápolását a határon túli
egyházi könyvtárakkal. Az uniós csatlakozás
teremtette lehetõségeket kihasználva talán lehe-
tõség nyílik a határon túli, veszendõben lévõ
kulturális, mûvelõdéstörténeti értékek feltárásá-
ra és megóvására. Dr. Monok István és Hegyi

Ádám (Országos Széchényi Könyvtár) a „régi”
megõrzésérõl beszélt. Az 1850 elõtt nyomtatott
könyvek és kéziratok központi nyilvántartása és
közös feldolgozása megkezdõdött, a felmérés-
ben az egyházi könyvtárak is részt vettek. Az elõ-
adás a MOKKA-R projekt eddigi eredményeit is-
mertette. Az egyesülés könyvtárai közül a Ráday
Gyûjtemény a projektben mint adatszolgáltató
mûködött közre. Dr. Kenyéri Katalin (NKÖM) a
könyvtárakban õrzött muzeális anyag védelmének,
kezelésének új jogi szabályozási tervezetét vázolta
a hallgatóság elõtt. A konferencia két záró elõadá-
sát az egyesülés egy-egy könyvtárának munkatársa
tartotta: Hegedûs András az esztergomi Érseki
Simor Gyûjtemény digitalizálási projektjérõl szá-
molt be, Homor Ferenc – a Piarista Központi
Könyvtár munkatársa – a SZIKLA-21 könyvtári
programot mutatta be röviden.

A rendezvény második napján – az egyesülés
hagyományaihoz igazodva – szakmai programok-
kal összekötött kirándulás következett. Bugac után
látogatást tettünk a szervezõ könyvtár gyûjtemé-
nyében: megtekintettük a kalocsai Érseki Könyvtár
Patachich-termét és a Kincstárat. A konferencia záró
programjai között a kecskeméti protestáns gyûjte-
mények és a Piarista Gimnázium Könyvtárának
meglátogatása szerepelt. Örömmel fogadtuk el a
Katona József Könyvtár meghívását, és délután
Ramháb Mária vezetésével betekinthettünk egy
korszerû, minden korosztályt megszólító könyvtár,
információs központ életébe.

Visszatekintve tízéves, ugyanakkor évszáza-
dokra visszanyúló múltunkra úgy érezzük, az ér-
tékek megõrzésében vállalt feladatok változnak
és szaporodnak. Ebben a munkában partnerünk
a hazai könyvtárügy valamennyi szereplõje.
Célunk, hogy a magunk sokféleségével, az in-
tézményeinkben dolgozó kollégákkal tevékenyen
bekapcsolódjunk a változó hazai könyvtári fel-
adatok megoldásába.

Török Beáta

titkár


