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Szivi Józsefné, az MKE Társadalomtudomá-
nyi Szekciójának tagja (volt elnöke), a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Központi Könyvtára gyûj-
teményszervezési igazgatója

Solmoši Márta, az Ipolysági Városi Könyvtár
igazgatója

„Az év fiatal könyvtárosa” díjazottja:
Buzai Csaba, az orosházi Justh Zsigmond

Városi Könyvtár könyvtárosa
A helyismereti könyvtárosok tanácskozásán,

Gyulán Orbánné Horváth Márta kapott Kertész
Gyula-díjat.

Minden kitüntetett kollégának gratulálunk és
további sikereket kívánunk!

Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének évi

közgyûlése
és konferenciája

Az 1994-ben alakult Egyházi Könyvtárak Egye-
sülése (EKE) minden évben szokásosan június
utolsó hetében tartja éves közgyûlését és az eh-
hez kapcsolódó kétnapos konferenciát. 2007-ben
június 25–27-én Szombathelyen, a hajdani
Sabáriaban, Szent Márton szülõvárosában jöttek
össze a tagkönyvtárak, hogy megválasszák az
egyesület új elnökét, a munkáját segítõ elnöksé-
get, és a konferencián meghallgassák, megbe-
széljék az egyházi könyvtárakat érintõ témákat. A
vendéglátó az egyházmegye elsõ püspöke, Szily
János által 1791-ben alapí-
tott Szombathelyi Egyház-
megyei Könyvtár volt.

A nyugati határszélen
fekvõ megyeszékhelyre
sokan jöttek el a háromna-
pos rendezvényre, a részt-
vevõk többsége vagy na-
gyon régen, vagy még soha
nem járt a városban és a
környékén. Ezért a könyv-
táros kollégák nagy része
kitartott az utolsó progra-
mig a változékony idõben
– a hõségtõl a csöpörgõ
esõig mindenben volt ré-
szük –, s hõsiesen ülte,
hallgatta, járta és nézte

végig az igencsak sûrû programot. Szerencsére a
régi karmelita kolostor csendes, nyugodt környe-
zetében mûködõ Martineum Felnõttképzõ Inté-
zetben minden együtt volt ahhoz (szállás, étke-
zés, kápolna, konferenciaterem), hogy a rendez-
vény pergõn, zökkenõmenetesen bonyolódjon le.

Hétfõn (25-én) délre még a legmesszebbrõl
érkezõk is regisztráltatták magukat, hogy ebéd
után, 14 órakor megkezdõdhessen az érdemi
munka. A vendégeket Sill Aba Ferenc, a Szom-
bathelyi Egyházmegyei Könyvtár igazgatója
köszöntötte, majd az elnöki és a kamarási beszá-
molók után, mivel az ez évi közgyûlésen új el-
nököt és elnökséget kellett választani, a jelölés
és a szavazás következett, amelynek eredménye-
képpen a következõ három évben Mányoki Já-

nos, az Evangélikus Országos Könyvtár igazga-
tója irányítja az egyesület munkáját az elnökség
segítségével. Az új elnök köszöntõ szavai után
rövid pihenõ következett, majd városnézésre in-
dult a társaság.

Elõször a hajdani Savaria pompás, mozaik-
padlós épületeinek, fürdõinek, a híres Borostyán-
kõ útnak a maradványait tekintették meg a Rom-
kertben, majd a XVIII. században épült püspöki
palota, a Szeminárium épülete, benne a könyvtár
következett.

A XVIII. századi, Dorffmaister István freskó-
ival díszített könyvtárszobában, elõlegként a
2008-as Biblia évére, egy kis kiállítás várta a
látogatókat az Egyházmegyei Könyvtár bibliái-
ból válogatva. A XIX. századi teremkönyvtár-
ban pedig a kódexeket, õsnyomtatványokat, an-
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tikvákat, a gyönyö-
rû Herzan-kötése-
ket és más értéke-
ket bemutató kiállí-
tást csodálhatták
meg. Majd a szé-
kesegyházban meg-
tartott ökumenikus
ima után a találko-
zó résztvevõit egy-
szerû vacsora várta
a közeli Szeminári-
um ma kollégiumként mûködõ épületében.

Kedden (26-án) konferenciával kezdõdött a
nap. A Mûhelymunka egyházi könyvtárakban

(Különleges gyûjteményeink megismertetésének

lehetõségei a szakmai és a nagyközönséggel.

Feltárás – népszerûsítés – kiadványok – elõadá-

sok) összefoglaló címet viselõ elõadások bemu-
tatták a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár
1600-ig megjelent nyomtatványainak (õsnyom-
tatványok és antikvák) katalógusát (Rétfalvi Gá-

bor, Berzsenyi Dániel Fõiskola Szombathely), a
székesfehérvári püspöki könyvtár készülõ õs-
nyomtatvány-katalógusát (Velencei Katalin, Or-
szágos Széché-
nyi Könyvtár),
az értékes kü-
löngyûjtemé-
nyek gondozá-
sát és feltárását
(Ráday-örök-
ség, Podma-
niczky–Degen-

feld könyvtár), Mányoki János
pedig a könyvtárt mint szer-
kesztõséget, a Credo folyóirat
kiadóját mutatta be.

Délután buszra ült a társa-
ság, hogy a közeli határszéli
kisvárosba, a Nyugat-Dunán-
túl ékszerdobozának nevezett
Kõszegre kiránduljon. Az ere-
detileg tervezett program ki-
bõvült még két látnivalóval. A
szombathelyi Savaria Múze-
umban Mariazell nyolcszázöt-
ven éves jubileumára nyílt
nemzetközi vándorkiállítást
nézhették meg Horváth Sán-

dor múzeumigazgató kalauzo-
lásával, majd a domonkos rendházban, a nemré-
gen megnyitott Szent Márton Látogatóközpont-
ban Aigner Géza plébános mutatta be Savaria-
Szombathely Szent Mártonhoz fûzõdõ emlékeit
és a mellette lévõ Szent Márton templomot,
amelynek helyén a hagyomány szerint Szent Már-
ton szülõháza állt.

A nap méltó befejezése volt a Szombathelyi
Madrigálkórus és Laborczi Erzsébet orgonamû-
vész hangversenye az evangélikus templomban.

A harmadik nap (27-e) ismét komoly munká-
val kezdõdött. A szakmai délelõttön Kultúra –

kultusz – hagyományõrzés összefoglaló címmel
tartott elõadásokat hallgatva Debrecen kulturális
életével, református szellemiségével (Gáborjáni

Szabó Botond, Debrecen), Szombathely Szent
Márton-kultuszával és annak hagyományaival
(Dobri Mária, Szombathely) Pápa 1848-as ha-
gyományaival (Mezei Zsolt, Pápa), a Ravasz
László emlékére készülõ kiállítás tervével
(Fogarasi Zsuzsa, Kecskemét) és Pyrker érsek-
nek az egri vár felújítására tett erõfeszítéseivel
(Löffel Erzsébet, Eger) ismerkedhetett meg a hall-
gatóság. A szakmai program befejezése és az ebéd
után még egy rövid kirándulás következett a közeli
Ják községbe, ahol a XIII. században épített gyö-
nyörû, román stílusú apátsági templom várta a lá-
togatókat. A templom sietõs megtekintése után
indulás vissza Szombathelyre, egyenesen az állo-
másra, hogy fõként a messzirõl érkezõk, akikre még
egy hosszú utazás várt, elérjék a vonatot, s a há-
romnapos, remélhetõleg hasznos és élményekkel
teli távollét után idõben hazaérjenek.

Dobri Mária




