
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
(EKE) 2014. március 25-én szakmai
konferenciát szervezett a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete (MKE) fõvédnöksé-
gével az Országos Széchényi Könyvtár-
ban (OSZK), Egyházi könyvtárak a 21.
század elején címmel.

A szakmai nap moderátora Bakos Klá-
ra (MKE-elnök) és Hubert Gabriella
(EKE-elnök) volt.

A konferenciának helyet adó OSZK
részérõl Boka László tudományos igaz-
gató üdvözölte a résztvevõket. Köszöntõ-
jében beszélt az egyházi könyvtáraknak a
magyar kultúrtörténetben betöltött jelen-
tõs szerepérõl, az egyházi és világi
könyvtárak kapcsolatáról, az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése fontos munkájá-
ról. Mint házigazda örömmel fogadta az
egyesület tagjait, megemlítette, hogy en-
nek az egyházi-szakmai szervezetnek
kezdetben az OSZK volt a székhelye, és
a nemzeti könyvtár az egyesülés több
rendezvényének is helyet adott.

Bakos Klára konferencianyitó köszön-
tõje után Baranya Péter (EKE – elnöksé-
gi tag) felolvasta Vígh Annamária
(EMMI Közgyûjteményi Fõosztály) le-
velét, amelyet a minisztérium fõosztály-
vezetõje a szakmai nap résztvevõinek
küldött. Részlet a levélbõl: „… a magyar-
országi közgyûjteményi rendszer átala-
kulása, a könyvtári, levéltári, múzeumi
területet szakmai mûködésében érintõ új
jogszabályok megjelenése, az egyházi
gyûjtemények állami támogatásának vál-

tozása, olyan helyzetet teremtett, amely-
ben szükség van egy szorosabb szakmai
együttmûködésre az egyházi gyûjtemé-
nyek és a kulturális ágazat irányításáért
felelõs tárca között. Feltett szándékunk,
hogy ebben az együttmûködésben a ma-
gunk eszközeivel és lehetõségeivel támo-
gassuk az egyházi gyûjteményekben folyó
szakmai munkát, hogy mindaz az érték,
amelyet az Önök intézményei õriznek, és
amely a magyar kulturális örökség felbe-
csülhetetlen értékû része, bekerüljön a
magyarországi kulturális élet vérkeringé-
sébe. […] bár magukat az elõadásokat
nem fogom hallani, úgy gondolom, a
gyûjtemények jelentõségérõl és a kulturá-
lis életben betöltött szerepérõl nagyon
hasonlóan gondolkozunk. […] Ezért bí-
zom benne, hogy a köztünk nem elõzmé-
nyek nélkül való együttmûködés új lendü-
letet vesz, folyamatos és eredményes
lesz.”

Elsõként Török Beáta (Sapientia Hit-
tudományi Fõiskola Könyvtára, Buda-
pest) tartott elõadást Könyvtári hívoga-
tók: arculattervezés az egyházi könyvtá-
rakban címmel. Arról beszélt, hogy az
arculat nem más, mint egy intézmény
megjelenési formáinak összessége, eltérõ
jellegû intézményrészek közös célmeg-
határozása. Átgondolt információközlés,
mely többet jelent, mint egy logó vagy
embléma elkészítése. Az arculat egyrészt
a könyvtár és könyvtáros önmeghatáro-
zása, másrészt idegenvezetõ a könyvtár-
használók számára, és egyféle kommuni-
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káció is könyvtáros és olvasó között. Az
arculat formálja a könyvtárainkkal kap-
csolatba kerülõk rólunk alkotott belsõ 
képét (imázs). Az egyházi könyvtárak ar-
culata együtt egyféle „puzzle”-t alkot,
melyet a különbözõségek színesítenek,
ám a hasonlóságok és egyezések az „is-
merem õt” vagy „aha-élményét” adják
egyházi könyvtárosnak és az e könyvtá-
rakat felkeresõk számára egyaránt. 

Utána Ásványi Ilona (Fõapátsági
Könyvtár, Pannonhalma) elõadása követ-
kezett: Egyházi könyvtárak és nyilvános-
ság címmel.Az elõadó történetiségében
vázolta fel a témát. Szólt arról, hogy a
nyilvános, közfeladatokat ellátó könyvtá-
rak közül több is úgy alakult ki, hogy a
legrégebbi könyvtártípusnak számító vi-
lági vagy egyházi magántulajdonban lévõ
könyvtárak megnyitották kapuikat a
nagyközönség elõtt. Utalt a magyaror-
szági egyházi felekezeti könyvtárak szo-
morú sorsára az 1950 és 1990 közötti év-
tizedekben, amikor is a gyûjtemények
részben megsemmisültek, könyvraktárrá,
alvó könyvtárakká váltak, bezárkóztak.
Majd két, a magyar könyvtárügyet átfo-
góbban szabályozó, évtizedekig megha-
tározó, ill. napjainkban is érvényes jog-
szabály alapján (az 1976-os és 1997-es
„könyvtári törvény”) beszélt az egyházi
könyvtárak és a nyilvánosság kérdésérõl,
a nehézségekrõl és az eredményekrõl. 

A harmadik elõadó Kovács Béla Ló-
ránt (Méliusz Juhász Péter Könyvtár,
Debrecen) volt, elõadásának címe: „Közel
az olvasóhoz”. Egyházi és világi könyv-
tárak együttmûködése Debrecenben. 
Elõadásában az EMMI által elindított kí-
sérleti programot ismertette, melynek
elõzménye a Könyvtárellátási Szolgálta-
tó Rendszer volt. Beszélt a Debrecenben

már részben mûködõ Könyvtár Pontok-
ról, melyek a Közel az olvasóhoz és a
mûvelõdõ közösségekhez címû pilot pro-
jekt keretében valósultak meg. Elmondta,
hogy a könyvtári rendszer modernizá-
lásának részeként 2012-tõl – a kistelepü-
lési könyvtári szolgáltatásfejlesztési
struktúraváltás után – új feladatként je-
lentkezett a megyeszékhely-városok
könyvtári szolgáltató rendszerének mo-
dernizálása. A projekt fontos eleme,
hogy nem klasszikus fiókkönyvtárakat
hoz létre, hanem helyi szinten már létezõ
intézményekbe, közösségekbe integrálja
a könyvtári és közmûvelõdési szolgálta-
tásokat. A program megvalósítója, a
Méliusz Juhász Péter Könyvtár, együtt-
mûködve a Debreceni Mûvelõdési Köz-
ponttal, egyházi, közmûvelõdési, szociá-
lis intézményekbe, iskolákba, ezek inf-
rastruktúrájára építve vagy a technikai
felszereltséget könyvtári szolgáltatásokra
alkalmas eszközökkel bõvítve telepítik ki
szolgáltatásaikat Debrecen különbözõ
városrészeibe. A 2014. március 31-éig
megvalósuló projektben a következõ
könyvtárpontok jöttek létre: Nagymacsi
Könyvtár Pont, Kismacsi Könyvtár Pont,
Tégláskerti Könyvtár Pont, Nagysán-
dortelepi Könyvtár Pont, Lencztelepi
Könyvtár Pont.

A délelõttöt Kertiné Rózsa Anikó
(Nagyerdei Református Gyülekezet „köl-
csönkönyvtára”, Debrecen) zárta Nyitott
gyülekezeti könyvtár Debrecenben címû
elõadásával. A marketing végzettségû
elõadó önkéntesként tevékenykedik a
debreceni Nagyerdei Református Gyüle-
kezetben. A gyülekezetnek van egy „köl-
csönkönyvtára,” melynek” kétezer köte-
tes gyûjteményét keresztyén kiadók által
megjelentett kurrens lelkiségi irodalom
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alkotja. A könyvtár szót több okból írtuk
idézõjelek között. Egyrészt azért, mert a
gyûjtemény nem gyülekezeti kezdemé-
nyezésbõl jött létre, hanem egyes gyüle-
kezeti tagok missziós lelkületének kö-
szönhetõen. Másrészt, mert csak olyan
könyveket gyûjtenek, melyek a gyüleke-
zet egyes tagjainak és a közösségnek a
lelki fejlõdését, erõsödését szolgálják.
Valamint azért is, mert van ugyan nyil-
vántartásuk, de az nem a szokásos
könyvtári ügyvitel szerint történik, mint
más hasonló (pl. gyülekezeti) könyvtár-
ban. A gyûjtemény és a könyvtárosok
célja a misszió, az evangelizáció – még-
pedig olyan formában, hogy az olvasás,
olvasmányok elõsegítsék a gyülekezet
tagjai hitbéli növekedését. A könyvtár a
templommal közös épületben helyezke-
dik el, és a vasárnapi istentiszteletek után
és között tart nyitva. Az elõadás egyféle
szelíd, de tiszteletreméltóan határozott
bizonyságtétel volt. 

Az ebédszünet után Balogh Ferenc
(Fõegyházmegyei Könyvtár, Eger) Turiz-
mus, kiállítások elõadásával folytatódott
a program. Az elõadó elõször a megvál-
tozott turisztikai szokásokról beszélt,
majd a kulturális turizmus fogalmát pró-
bálta meghatározni. Mint az egyik muze-
ális teremkönyvtárral is bíró egyházi
könyvtár munkatársa állította, hogy
könyvtári turizmusról is beszélhetünk,
mely csak akkor lesz eredményes és ha-
tékony, ha integrálódik a kulturális turiz-
musba. Elmondta, mennyire fontos, hogy
a könyvtári turizmus figyeljen a helyi, a
regionális és országos stratégiákra. Nem
kevésbé lényeges, hogy odafigyeljünk 
a látogatók igényeire és véleményére, a
megváltozott turisztikai szokásokra:
komplex programokra, színvonalas kiad-

ványokra, hatékony reklámra és profi
marketingre van szükség. Hasznos, ha
nemcsak a fõszezonban, hanem a „holt-
szezonnak” nevezett idõszakban is tu-
dunk szervezni egy-egy rendezvényt.

Ezután Baranya Péter (Piarista Köz-
ponti Könyvtár, Budapest) elõadását
hallgatták meg az érdeklõdõk Az egyházi
könyvtárak adatbázis-fejlesztései cím-
mel. Az elõadó ezzel kezdte elõadását:
„Mikor erre az elõadásra készültem, vé-
gigolvastam néhány cikket arról, hogy
hol is tart jelenleg a magyar könyvtári vi-
lág a könyvtári adatbázisok, a digitális
szolgáltatások terén. […] nagyon elszo-
morodtam, mert bizony már az elõadás
címe is komoly lemaradásról tesz tanúbi-
zonyságot. Hol vagyunk már a puszta
adatbázisoktól, mikor már a repozitóri-
umokról, a szemantikus webrõl és hason-
ló problémákról kellene beszélnünk. Azu-
tán végiggondoltam, hogy honnan is, 
milyen körülmények közül indultak az
egyházi könyvtárak, milyen nehézségek-
kel találkoztunk, és egy egészen kicsit
nyugodtabban fejeztem be az elõadásom
szövegét.” Ismerve az egyházi könyvtá-
rak XX. századi történetét és meghallgat-
va az elõadást, mi is azt mondhatjuk,
nincs okunk a szégyenkezésre. Nagy utat
tettek meg az egyházi könyvtárak az
1990-es évek második felétõl kezdve –
amikor e könyvárakban elkezdõdött 
a számítógépes katalogizálás zömében a
DOS-os Orbis programmal – napjainkig,
amikor az egyházi könyvtárak integrált
rendszereket (Corvina, Huntéka, Aleph)
használnak, és közös katalógust 
(UNITAS) építenek. (A katalógusban öt
felekezet harmincegy könyvtárának – hu-
szonnégy adatbázis – katalógusa keres-
hetõ. Ehhez járulnak a HUMANUS teo-
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lógiai témájú rekordjai. Összesen több
mint egymillió-kétszázezer bibliográfiai
rekord.) Az adatbázis-fejlesztések mellett
szólt még a digitalizálásról és az egyházi
digitális tárakról is.

A szakmai napot Kövécs Ildikó (Gál
Ferenc Fõiskola Könyvtára, Szeged) zár-
ta Pályázatok szerepe a megújulásban cí-
mû elõadásával. Az elõadás alapját egy, a
szakmai napot elõkészítõ felmérés adta.
A kérdõívek kitöltésében a hatvankét
EKE-tag egyházi felekezeti könyvtár kö-
zül huszonhét vett részt. A vizsgált idõ-
szakban: 2007 és 2013 között kétszázti-
zenhat pályázaton indultak az egyházi
könyvtárak, ezek közül tizenkilenc volt
sikertelen. A pályázatok hetvenhét száza-
lékát a Nemzeti Kulturális Alap írta ki,
hat százalékot tettek ki az uniós pályáza-
tok, ezen kívül minisztériumi és regioná-
lis pályázatokon is indultak a könyvtá-
raink. A legtöbb támogatást restaurálásra
(ötvenkét százalék) és egyéb állomány-
védelmi munkára (huszonhét százalék)
lehetett nyerni, ezen kívül dokumentum-
vásárlásra, eszközbeszerzésre, kiadvá-
nyokra, könyvköttetésre, digitalizálásra.
Az egyházi könyvtárak részt vettek a
Márai program II. és III. fordulójában is. 
Az uniós pályázatok nagy kihívást jelen-
tettek e könyvtártípus számára: kivételes
lehetõségeket, de nagy felelõsséget, új
gondolkodásmódot, projektszemléletet,
konzorciumi munkát. 

Tizenkét egyházi könyvtár tudta ezt
vállalni. Az elõadást elõkészítõ kérdõív
rákérdezett a pályázatokkal kapcsolatos
pozitívumokra és negatívumokra is. Po-
zitívumként jelölték meg az adatközlõk
azt, hogy a támogatások nélkül bizonyos
fejlesztések nem valósulhattak volna
meg, hogy fejlõdött a pályázatírói kom-

petenciájuk. Az uniós pályázatoknál a
konzorciumi munka sikeres együttmûkö-
désnek bizonyult, mely által nõtt az egy-
házi könyvtárak ismertsége is. Negatí-
vumként jelölték meg a kollégák, hogy
az egyházi könyvtárak, mint könyvtártí-
pus, sok pályázatból eleve kizáródnak,
egyre csökken a támogatási összeg, hosz-
szú ideig problémát jelentett az önrész
biztosítása, és más pályázati témákra/
célokra is szükség volna. Az uniós pályá-
zatoknál nehézség, hogy kis intézmények
nem tudnak indulni, bonyolult az admi-
nisztráció, és az utófinanszírozások miatt
kevés egyházi könyvtár mert pályázato-
kon indulni. 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
által szervezett szakmai nap célja kettõs
volt: egyrészt megmutatni magunkat a
szakma elõtt, mely sajnos még mindig
nem ismer bennünket igazán és teljesen,
másrészt egyféle magunkba tekintés is:
ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, itt tar-
tunk. Ez utóbbi összegzésre az is okot ad-
hat, hogy az egyházi könyvtárak szakmai
érdekképviseleti szervezete idén ünnepli
huszadik születésnapját. 

A kb. hetven egyházi-felekezeti
könyvtár kis csoport a települési, felsõ-
oktatási és iskolai könyvtárakhoz képest,
és a könyvtártípus tagjai között is nagy
különbségek vannak, de ebben a csoport-
ban sok olyan könyvtár van, mely sajá-
tosságaival színesíti, tevékenységével
gazdagítja a magyar könyvtári rendszert.
Az egyházi könyvtárak együtt, mint cso-
port, pedig nem zárhatók ki a ma-
gyar könyvtárügybõl, hiszen ezekben a
gyûjteményekben õrizzük a nemzeti kul-
turális vagyon egy részét, és olyan infor-
mációkat is, melyek csak ezekben a
könyvtárakban találhatók meg. ■
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