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Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének
évi közgyûlése
és konferenciája Csurgón

2005. június 27–29-én Csurgón, a Csokonai Vitéz
Mihály Református Gimnáziumban tartotta tizen-
egyedik évi közgyûlését az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése (EKE).

A gimnázium dísztermében Szabó Sándor

igazgató köszöntötte a vendégeket, majd Köntös

László, a pápai református gyûjtemény vezetõje

tartott nyitó áhítatot. Ásványi Ilona, az EKE el-
nöke beszámolt az egyesülés egész évi mûködé-
sérõl, Sullayné Szigetvári Ildikó kamarás a pénz-
ügyekrõl tájékoztatott.

A közgyûléshez kapcsolódó konferencia té-
mája a fogadó intézmény jellegéhez igazodott:
Egyházi iskolai könyvtárak régen és ma. Mottó-
ul Apáczai Csere János máig érvényes gondola-
ta szolgált: „A tudás gyökere keserû, gyümölcse
penig gyönyörûséges”. Elsõként Jelenits István

piarista szerzetes, teológus beszélt a magyar

A képeken: Szabó Sándor, jobbra fent: Ásványi Ilona,
lent: Korzenszky Richárd
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tanítórendek iskoláiról és azok könyvtárainak
kialakulásáról. Korzenszky Richárd tihanyi apát
az egyházi könyvtárak rendszerváltás utáni hely-
zetét vázolva kitért a kis szerzetesközösségek
gyûjteményi problémáira is. Nagy Attila olva-
sáskutató összevetette a középiskolások húsz
évvel ezelõtti és jelenlegi kedvenc olvasmánya-
it. Balogh Mihály, az Országos Peddagógiai
Könyvtár és Múzeum fõigazgatója 1910-tõl nap-
jainkig jogszabályokat, selejtezési jegyzékeket,
felméréseket áttekintve megdöbbentõ (megrendí-
tõ?) tényeket és adatokat tárt a hallgatóság elé az
egyházi iskolai könyvtárak XX. századi sorsáról.

A konferencia résztvevõi este ökumenikus
imán vettek részt a csurgói református templom-
ban, ahol Márkus Mihály, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke, Ittzés János, a Du-
nántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke és
Maczkó Gyula esperes szolgált. A szertartás után
Gyenesei István, a Somogy megyei közgyûlés

elnöke átadta az Örökségünk
Somogyország Kincse kitüntetõ
címet a gimnázium könyvtárának.

Másnap az egyesülés tagsága
– a hagyománynak megfelelõen
– szakmai kirándulásra indult,
ezúttal Zágrábba, Horvátország
fõvárosába. Kevéssé ismert, hogy
a horvátok nemzeti könyvtárának
helyet adó impozáns üvegpalota
rejti egyetlen megmaradt XVII.
századi fõúri gyûjteményünket.
Zrínyi Miklós könyvtárát monog-
ráfusa, Monok István, az Orszá-

gos Széchényi Könyvtár fõigazgatója ismertette
meg velünk. Ivan Kosic, a Régi Könyvek Tárá-
nak vezetõje bemutatta féltett kincseiket, köztük
nagy meglepetésre egy corvinát is. Hasonló él-
ményben volt része a csoportnak az Érseki
Könyvtárban is, ahol fontos nyelvemlékünket, a
Hodászi Kódexet adták kézbe.

A harmadik nap mûhelymunkával kezdõdött:
a nemrég alakult, de máris eredményesen dolgo-
zó munkacsoportok számoltak be munkájukról,
majd a határontúli könyvtárak meghívott képvi-
selõi és az újonnan felvett tagkönyvtárak vezetõi

Nagy Attila, Ásványi Ilona
és Jelenits István
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mutatkoztak be. A délelõtt a gimnázium könyv-
tárának és parkjának bejárásával zárult. Ezután
újabb, de most közeli kirándulás következett:
Kaszópusztán már nem szakmai program, ha-
nem szabadban tálalt ebéd várta a vendégeket.
Innen kisvasúton utaztak a Baláta-tóhoz, s rövid
erdei séta után Csurgóra tértek vissza.

Méltó befejezése volt a háromnapos konfe-
renciának Csörsz Rumen István és Kobzos Kiss

Tamás Csokonai-estje.
Bakonyi Ibolya

Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének
szakmai napja

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének (EKE)
ez évben tizenegyedik alkalommal megrende-
zett éves közgyûlésén elõször került sor szak-
mai napra.

Az „egyházi könyvtárak” gyûjtõnév mögött
szakmai szempontból eltérõ helyzetû és jellegû
intézmények állnak: vannak egyetemi, fõiskolai,
gimnáziumi, szerzetesi, egyházmegyei, egyház-
kerületi, mûemlék épületekben tevékenykedõ,
jelentõs régi állománnyal rendelkezõ gyûjtemé-
nyek és természetesen vannak új, modern alapí-
tású könyvtárak is. A könyvtárakra váró felada-
tok ennek megfelelõen nagyon sokrétûek, az
intézmények egy része megfelelõ számú szak-
emberrel, korszerû technikai háttérrel, rendezett,
feldolgozott állománnyal rendelkezik, de sajnos
vannak olyan könyvtárak is, melyek inkább
könyvraktárhoz hasonlítanak, és feldolgozottság
tekintetében is elhanyagoltak.

A különbözõségek ellenére – ahogy Gáborjáni

Szabó Botond egy tanulmányában fogalmazott –
az egyházi könyvtárak között lényegi azonosság
vagy tartalmi rokonság is kimutatható, ilyen
például a gyûjtõköri hasonlóság, a szokásjog és
a hagyomány döntõ szerepe a mûködésben, és a
különbözõ egyházi gyûjteményeknek (könyvtár,
levéltár, múzeum) szintén a történelmi hagyo-
mányokra visszavezethetõ szimbiózisa. (Dr.
Gáborjáni Szabó Botond: A magyarországi egy-
házi könyvtárak helyzete, céljai és jövõképe in
Könyvtári Figyelõ 2002. 1-2. sz.)

A tavalyi jubileumi közgyûlésen fogalmazó-
dott meg az ún. munkacsoportok létrehozásának
ötlete, melyek az egyházi könyvtárak típusbeli

és gyûjtõköri sajátosságainak figyelembe vételé-
vel alakulnának meg. 2005 januárjában négy
mûhely kezdte meg mûködését: a Gyûjteményi,
a Szoftveres, a Periodika- és a PR-csoport. A
szakmai nap a csoportok vezetõinek beszámoló-
ival indult.

Berecz Ágnes (Ráday Gyûjtemény), a Gyûjte-
ményi csoport vezetõje ismertette az egyházi
könyvtárakban végzett, a digitalizált állományt
feltérképezõ felmérés eredményeit. A beszámo-
lóból kitûnt, hogy több gyûjtemény már élenjár
ebben a munkában, digitalizált dokumentumaik
az interneten is kutathatók. A felmérés arra is
rávilágított, hogy több egyházi könyvtárban van-
nak helyben archivált, „házi használatra” digita-
lizált dokumentumok, melyek többsége teljes
terjedelemben digitalizált mû. Az ismertetett
digitalizált és a jövõben digitalizálásra szánt
dokumentumok áttekintésébõl arra derült fény,
hogy prioritást élveznek a régi nyomtatványok,
kéziratok, melyek különlegességei az adott gyûj-
teményeknek, ugyanakkor a digitalizálási tervek-
ben megtalálhatók olyan modern teológiai szak-
könyvek, illetve helytörténeti, intézménytörténeti
szempontból jeles alkotások, melyek a kutatók
által gyakran használt, ugyanakkor nehezen el-
érhetõ mûvek közé sorolhatók.

A digitalizálás már korszerû számítástechni-
kai hátteret követel, amivel csak kevés egyházi
könyvtár rendelkezik – világított rá az a felmé-
rés, melyet a Szoftveres munkacsoport készített.

A felmérés eredményét
Baranya Péter (Veszprémi
Érseki Hittudományi Fõis-
kola Könyvtára), a munka-
csoport vezetõje ismertet-
te. A kérdõív több szem-
pontból vizsgálta az egy-
házi könyvtárak informati-
kai fejlettségét: egyrészt az
eszközök oldaláról minõsé-

gi és mennyiségi jellemzõk alapján, másrészt a
szoftverek oldaláról, harmadrészt pedig a felhasz-
nálók számítástechnikai képzettsége szempont-
jából. A beérkezett adatok alapján kiderült, hogy
a legrosszabb helyzetben a szerzetesi könyvtá-
rak vannak, míg a felsõoktatási könyvtárak hely-
zete mondható e tekintetben a legjobbnak. Átla-
gosan az egyházi könyvtárakban öt fõ dolgozik
(az adatszolgáltató 38 könyvtár adatai alapján),
az egy fõre jutó kötetszám pedig 20 438. Az


