
ber érkezik hozzánk, aki munkája miatt ke-
res föl bennünket. Ennek ellenére a líceum
és benne a könyvtár a város egyik legkere-
settebb turisztikai látványossága, vonzerõ-
nek azonban csak több más látnivalóval
együtt tekinthetõ.

Látogatóink túlnyomó többségérõl el-
mondhatjuk, hogy a könyvtárban átlagosan
mindössze 15 percet töltenek, ebben benne
van a tárlatvezetés meghallgatása és a ké-
peslap vagy kiadvány megvásárlása is. Ro-
hanó világunk nem kedvez sem az elcsende-
sedésnek, sem a látottakon-hallottakon való
elgondolkozásnak, az emberek többnyire ar-
ra törekszenek, hogy minél rövidebb idõ
alatt minél több élményben részesülhesse-
nek, elmondhassák, esetleg fényképpel do-
kumentálják, hogy jártam itt is, ott is, de
utazásaik során jobban kedvelik a zajos,
mozgalmas lehetõségeket.

Nincsenek illúzióink, de – mint ahogy az
elõbb szó volt róla – örömmel tölt el ben-
nünket, hogy nagy az érdeklõdés a hely-
beliek részérõl, bármilyen programot 
szervezünk a könyvtárban (tárlatvezetés,
könyvbemutató, városismereti séták), több
tucat érdeklõdõ jelenik meg a rendezvé-
nyen. Ez azért jelzi, hogy a város polgárai
nagyra értékelik azt a kincset, amit a könyv-
tár jelent, és büszkék is rá. ■

* Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 
közgyûlésén, 2009 november 10-én, 
a Dunamelléki Református Egyházkerület
székházában elhangzott elõadás szerkesztett
változata.

Az egyházi könyvtárakban a magyar kultu-
rális vagyon jelentõs részét õrizzük és lehe-
tõségeinkhez mérten szolgáltatjuk. A doku-
mentumok számítógépes katalogizálásán túl
az analóg formában tárolt könyvek és kéz-
iratok egy részét digitalizálva tesszük elér-
hetõvé az interneten. Ez a törekvés az Egy-
házi Könyvtárak Egyesülése (EKE) 15 éves
történetében 2002 óta változó intenzitással
jelen van. Áttekintve az EKE honlap
(www.eke.hu) kronológiai felsorolását azt
tapasztaljuk, hogy leginkább 2003 és 2005
között, negyedévente foglalkoztunk a témá-
val. Elnökségi ülésen, közgyûlésen elhang-
zott elõadásban, kormányzati szervekkel fo-
lyó egyeztetéseken és szakmai napokon is
tárgyaltuk. Ezek közül emelnék ki néhány
jelentõsebb állomást.2

2003-ban az EKE tagjai adatszolgáltatás-
sal járultak hozzá a nemzeti kulturális va-
gyon mennyiségi számbavételéhez. A kezdõ
lendületet többek számára az Informatikai
és Hírközlési Minisztérium 24. óra – Kultu-
rális kincseink digitalizálása címû, 2003-
ban kiírt, de csak a következõ évben reali-
zálódott pályázata adta meg. A nyertes 
intézményekben megjelentek a nagy teljesít-
ményû szkennerek, a nagyobb képi fájlokat
is kezelõ számítógépek és a szükséges szoft-
verek, hogy – a pályázati kiírás szövegével
élve – a „pusztuló adathordozón lévõ javak”
mentése és közzététele megkezdõdhessen.
Ez a pályázat más szempontból is kedvezõ
hatással volt a gyûjteményekre: a következõ
években néhány intézmény erre szakosodott
cégekkel együttmûködve hasonmás kiadáso-
kat és CD-ROM-okat adott ki (pl. a Kalocsa
kincsei sorozat is így született).

2004 novemberében részt vettünk a 
MINERVA PLUS programnak az Országos
Széchényi Könyvtárban Digitalizálás lépés-
rõl lépésre címmel megrendezett mûhely-
konferenciáján.3

Kezdetben szerepelt az egyesület tervei-
ben egy önálló Egyházi Elektronikus
Könyvtár alapítása is. A 2005 januárjában
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Berecz Ágnes vezetésével létrejött gyûjte-
ményi munkacsoport ettõl eltérõen már az
EKE honlapján mûködõ közös keresõfelület
létrehozását célozta meg. Az ehhez kapcso-
lódó kérdõíven a kérdések egy része a kata-
lóguscédulákról jól ismert adatokra vonat-
kozott. Emellett a dokumentumok technikai
paramétereirõl, azaz a formátumról, a fel-
bontásról, az adathordozóról, az adatmeny-
nyiségrõl, a szolgáltatás módjáról, valamint
a hozzájuk kapcsolt metaadatokról is tájéko-
zódtak. A 2005 februárjáig beérkezett ívek
tanulságai: a nagyobb egyházi gyûjtemé-
nyekben jó ütemben haladt a digitalizálás,
de több könyvtárban voltak még olyan helyi
használatra készült dokumentumok, ame-
lyek valamilyen okból, általában a technikai
feltételek hiánya vagy a tisztázatlan jogi
helyzet miatt, nem kerültek fel a világháló-
ra. Az intézmények úgy nyilatkoztak, hogy a
kiválasztásnál prioritást élveztek a régi
nyomtatványok és kéziratok, de tervezték a
modern teológiai szakkönyvek és helytörté-
neti szempontból jelentõs, nehézkesen hoz-
záférhetõ mûvek digitalizálását is.

Ugyanebben az évben az Országos könyv-
tári digitalizálási terv (2007–2013)4 kilenc-
fõs bizottságába Ásványi Ilonát delegálta az
EKE.

2006 a megszorítások éve volt. Az egyhá-
zi közgyûjteményi támogatásának csökken-
tése miatt a drasztikus létszámleépítés, a
nyitva tartás idejének csökkentése, a gyara-
pítás lexikonokra korlátozása mellett több
helyen leállt a digitalizálási munka is.

2007-ben a Digitalizálás – Miért? Mit?
Hogyan? Mivel? címû szakmai napon elõ-
adásokat hallgathattunk az Országos Szé-
chényi Könyvtárban.

2008-ban a Biblia éve rendezvénysorozat-
hoz kapcsolódó nagy sikerû Biblia Sacra
Hungarica kiállítás virtuális múzeumával gya-
rapítottuk a világhálót. A www.biblia.drk.hu
címen elérhetõ honlap létrejöttéhez az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár mellett számos egyhá-
zi gyûjtemény is hozzájárult.

A 2008-ban alakult Magyar Digitális
Képkönyvtárhoz 12 intézményünk csatlako-
zott, így minden negyedik résztvevõ tagja az
Egyházi Könyvtárak Egyesülésének.5 A je-
lenleg szolgáltatott 54 ezer rekordból 1200

származik az egyházi könyvtáraktól. A pá-
lyázat új utakra késztette az eddig többnyire
szövegben gondolkodó egyházi könyvtáro-
sokat, valamint rámutatott arra is, hogy je-
lentõs potenciál van a nálunk õrzött kép-
anyagban.

A tavalyi évben jelent meg az Oktatási és
Kulturális Minisztérium valamint a Könyv-
tári Intézet által kidolgozott Országos
könyvtárfejlesztési stratégia 2008–2013
Portál program6. A kiemelt kulcsterületek
között megtalálható a „könyvtárakban õrzött
kulturális javak digitalizálása, online hozzá-
férhetõvé tétele és archiválása”. Ugyanitt is-
mertetik a TÁMOP és TIOP pályázatokat.
Utóbbiban örömmel fedeztem fel a „kulturá-
lis értékek nagy tömegû digitalizálása” cél-
kitûzést, de az eddigi pályázatból kizárták
az ehhez szükséges eszközök beszerzését.
2013-ig várhatóan újabb pályázatot fognak
kiírni, de a tízmilliókat ígérõ megméretteté-
sen a kisebb könyvtárak még konzorcium-
ban sem tudnak elindulni. Pályázatok vagy a
fenntartó által célirányosan elkülönített for-
rás nélkül aligha fog mûködni a rendszeres
és minõségi digitalizálás.

A www.eke.hu honlapon a „Könyvtár”
menüben a „Digitalizált mûvek” menüpont-
ban egy osztályozott linkgyûjteményt talá-
lunk, benne 32 mûvel a kódexektõl a régi
magyar nyomtatványokon át a modern szak-
irodalomig. A „Rendezvények” és az „Ol-
vasnivaló” menüpontok alatt újabb mûvek
jelennek meg: részben a közgyûléseken és a
szakmai napokon elhangzott elõadások,
részben pedig az egyesület tagjaitól máshol
megjelent írások. A 2010-ben induló új
egyesületi honlap egyik fontos sarokköve
lesz a tagok által létrehozott digitális doku-
mentumok összegyûjtése.

Az egyesülés 76 tagkönyvtárának honlap-
jait felkeresve ennél bõvebb kínálatból, je-
lenleg több mint 800 különbözõ elektroni-
kus dokumentum közül választhatunk.
Ugyanakkor csak minden negyedik tagin-
tézmény honlapján találunk legalább egy di-
gitális tartalmat. Az elsõ ránézésre viszony-
lag csekélynek tûnõ digitalizálási kedvet az
egyházi könyvtárak esetében a személyi ál-
lománnyal és az eszközhiánnyal lehet ma-
gyarázni. 2007-ben az akkor 71 tagkönyv-
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tárban összesen 227-en dolgoztak, vagyis
átlagosan három könyvtáros jutott egy intéz-
ményre, minden harmadik könyvtárban (fõ-
ként a szerzetesi közösségeknél) pedig egy
fõbõl áll a személyzet. Az általunk digitali-
zált mûvek között vannak középkori kóde-
xek, kora újkori kéziratok és a különbözõ fe-
lekezetek iskoláinak kötelezõ olvasmányai
és jegyzetei. Jelentõs számú egyháztörténeti
szakirodalom és hitoktatói segédlet mellett
néhány folyóirat is megjelenik. Néhány tag-
könyvtárnak nincs honlapja, még olyan sem,
ahol legalább egy nagyobb intézmény része-
ként, menüpontként megjelenhetnének. Ér-
demes lenne megismételni a gyûjteményi
munkacsoport felmérését 2010-ben, hogy
lássuk, hová jutottunk el az elmúlt öt évben,
mi valósult meg a tervezett munkából. Való-
színûleg nagyobb számú digitalizált, de nem
publikus dokumentumról szereznénk tudo-
mást. Mérlegelnünk kellene azt is, hogy a
megváltozott digitalizálási trendekbõl (gon-
doljunk csak a hangoskönyv és az e-book
térhódítására) mi az, amit mi, egyházi
könyvtárosok is követni tudunk.

Jelenleg két stratégiát követünk a digita-
lizálás területén. Az egyik az oktatási se-
gédanyagok közzététele. Az egész életen át
tartó tanulás, az át- és továbbképzések kor-
szakában a gyarapítás nem mindig képes 
lépést tartani az igényekkel. A kiadott szak-
irodalom több példányban történõ megvá-
sárlására nincs fedezet, más részük már nem
beszerezhetõ, ugyanakkor egy-egy vizsgára
tucatnyi hallgató is szeretné elolvasni. Ezt
látszik alátámasztani a már említett felmérés
is, amelyet 2005-ben a gyûjteményi munka-
csoport folytatott le. A válaszokból ugyanis
kiderült, hogy a jövõben digitalizálni terve-
zett irodalom teljes egészében az oktatási
segédletek körébõl került ki.

A másik, kevésbé domináns, de jelentõs
tartalékokkal rendelkezõ stratégiai elem a
helyismereti és helytörténeti források és 
a hozzájuk kapcsolódó szakirodalom digita-
lizálása. Nemzetközi jelenség, hogy a loká-
lis információ, a szûkebb környezet múltja
és jelene iránt megnõtt az érdeklõdés. A kö-
zösség (legyen az egy település, egy intéz-
mény vagy egy gyülekezet) a globalizációs
jelenségekre válaszolva újradefiniálja önma-

gát. Az évszázados múltra visszatekintõ
egyházi gyûjtemények pedig – direkt vagy
indirekt módon – begyûjtötték a székhe-
lyükhöz kapcsolódó irodalmat is, így példá-
ul aki Debrecen történetét akarja kutatni, az
nehezen kerülheti el a Református Kollégi-
um könyvtárát.

A közgyûjteményi támogatásért folytatott
küzdelem során tapasztalhattuk, hogy
mennyire fontos az egyébként többségében
nem nyilvános egyházi könyvtárak7 ismert-
sége. Ennek növelésére aligha létezik alkal-
masabb fórum az internetnél. Az általunk
létrehozott elektronikus dokumentum ilyen-
formán nem csak cél, hanem eszköz is. ■

Jegyzetek

1 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése alapításának
15. évfordulója alkalmából a Dunamelléki Refor-
mátus Egyházkerület Székházában 2009. novem-
ber 10-én tartott rendezvényen elhangzott elõadás
helyenként módosított változata.
2 Az EKE történetérõl bõvebben: Ásványi Ilona:
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 15 éve –
különös tekintettel a 2004 és 2009 közötti idõszak-
ra. Pannonhalma, Egyházi Könyvtárak Egyesülése,
2009, 54 p.
3 mek.oszk.hu/minerva
4 Elektronikus formában elérhetõ: www.ki.oszk.hu/
107/download.php?view.157
5 www.kepkonyvtar.hu/
6 Országos könyvtárfejlesztési stratégia 2008–
2013 Portál program, Budapest, OKM, 2008, 35 p.
7 2007-ben 71 intézménybõl 29 (41%) szerepelt a
nyilvános könyvtárak jegyzékén. (Egyházi Könyv-
tárak Egyesülése címtár 2007, Pannonhalma, EKE,
2007, 4.) Ugyanez az arány pl. a múzeumi könyv-
tárak esetében 2005-ben 25%. (Tóth Máté: Múzeu-
mi könyvtárak a statisztikai adatok tükrében =
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2007/8, 23–29.)
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