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Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben
alakult, 1995-tõl hivatalosan bejegyzett, feleke-
zeti hovatartozástól független, ökumenikus
munkaközösség, egyesület.

A szervezet alapszabályban megfogalmazott
célja: „… a magyarországi egyházi könyvtárak
együttmûködésének elõmozdítása, lehetõség
szerinti közös álláspont kialakítása és tapaszta-
latok kicserélése az alábbi területeken: a) az
egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társa-
dalomban betöltendõ szerepe, b) könyvtári fel-
dolgozó munka és gyûjtõkörök, valamint  c) mu-
zeális értékek õrzése.” 

Az egyesület ügyeit az elnök, titkár, kamarás,
tíztagú, évente legalább kétszer ülésezõ elnök-
ség és háromtagú felügyelõ bizottság intézi, a
szervezetet az állami szervek és szakmai szer-
vezetek felé az elnök és a titkár képviseli. Az el-
nök, az elnökségi tagok és a felügyelõ bizottság
tagjai megbízatása három évre szól. 

Az egyesülés legfõbb szerve a közgyûlés,
melyen minden egyházi könyvtárban dolgozó
kolléga részt vehet, ám könyvtáranként egy kol-
léga képviseli az adott könyvtárat szavazati jog-
gal. 

A közgyûlés évente ülésezik, a több napos
összejövetel programjában a közgyûlésen túl
tudományos konferencia, szakmai délelõtt és
kirándulás, valamint ökumenikus lelki program
szerepel. Az összejöveteleket minden évben
más-más felekezet és könyvtár rendezi. 

Az éves összejövetel szokásos idõpontja jú-
nius utolsó vagy július elsõ hete, a „munkaév”
így júniustól júniusig tart. 

I. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének meg-
alakulása

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének létreho-
zása a rendszerváltás utáni években igen fontos
tett volt, mert életre keltette az egykor fényes,

aztán szinte megsemmisült vagy eltékozolt,
romjaiban, maradványaiban is gazdag, de holt
egyházi gyûjteményeket, és megteremtette az
egyházi könyvtárak érdekképviseletét. 

Elõször az 1990-es évek elején a Magyar
Könyvtárosok Egyesületén (MKE) belül merült
fel egy önálló egyházi könyvtári szekció létre-
hozásának gondolata, majd az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) egyházi könyvtára-
kért felelõs munkatársa, Szelestei Nagy László
javaslatára született meg egy munkaközösség
ötlete. Az ötletbõl a pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár vezetõje, Bánhegyi Miksa, Szelestei
Nagy László és több elszánt egyházi könyvtár-
ban dolgozó kolléga összefogásának jóvoltából
konkrét terv lett. 1994. március 8-án Kalocsán
több mint 20 egyházi könyvtár képviselõje elha-
tározta egy minden más szakmai szervezettõl és
felekezeti hovatartozástól független (ökumeni-
kus) munkaközösség („Egyházi Könyvtárak
Munkaközössége”) létrehozását, melynek min-
den magyarországi egyházi és felekezeti könyv-
tár a tagja lehetne. A munkaközösség céljait a
résztvevõk a következõkben határozták meg: az
egyházi könyvtárosok folyamatos kapcsolattar-
tásának biztosítása, információk áramoltatása
és évenkénti egy-két napos találkozások, szak-
mai konferenciák megszervezése.

Az alakuló ülés 1994. november 8-án Buda-
pesten, az OSZK-ban volt. Itt történt meg a szer-
vezeti keretek kialakítása – az egyesület neve, az
elsõ alapszabály megszövegezése, tisztségvise-
lõk megválasztása – és a tevékenységi formák
meghatározása. Az egyesület az Egyházi Könyv-
tárak Egyesülése nevet választotta. Az országos
szervezet központja Budapesten az OSZK lett.
Szellemi központjává a legrégebbi magyaror-
szági könyvtár, a pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár vált, ez a könyvtár vállalta évekig az
egyesülés anyagi terheit és biztosította az ügy-
vitelt. A könyvtár vezetõje lett az egyesület elsõ
elnöke is. Az egyesülésnek más hasonló szerve-
zetekkel ellentétben nem könyvtárosok, hanem
könyvtárak lettek a tagjai.

A következõ közgyûlés 1995. november 7-én,
ugyancsak Budapesten, az OSZK-ban ült össze.
Ez a közgyûlés hagyta jóvá az elnök, a titkár és
az elnökség által végsõ formába öntött alapsza-
bályt. Határozatot hozott egy lehetõség szerint
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évenként megjelenõ névtár, késõbb tanulmá-
nyokkal, cikkekkel bõvített évkönyv elkészíté-
sérõl.

1995. december 19-én a Fõvárosi Bíróság hi-
vatalosan bejegyezte, nyilvántartásba vette az
Egyházi Könyvtárak Egyesülését.

II. Taglétszámváltozások

Az 1994. november 8-án az OSZK-ban megtar-
tott alakuló közgyûlésre 32 könyvtár kapott
meghívót, ebbõl 21 könyvtár képviseltette ma-
gát, és további 8 gyûjtemény jelezte készséges
részvételét a közös munkában. 

2009-ben az alábbi 72 egyházi és felekezeti
könyvtár tagja az Egyesülésnek, ebbõl 59 ma-
gyarországi és 3 határon túli könyvtár bír szava-
zati joggal. (A karmelita és a ferences rendnek
több könyvtára van, de egy képviselõje, aki
minden könyvtárat képvisel, ill. egy szavazati
joga van a Pázmány Péter Egyetem három kari
könyvtárának és az egyetemhez tartozó eszter-
gomi Vitéz János Tanítóképzõ Fõiskola könyv-
tárának.)

A KATOLIKUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYEI
1. Esztergomi Fõszékesegyházi Könyvtár
2. Fõszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa
3. Fõegyházmegyei Könyvtár, Eger
4. Érseki Simor Könyvtár, Esztergom
5. Érseki Könyvtár, Veszprém
6. Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár, Debrecen
7. Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Gyõr
8. Egyházmegyei Könyvtár, Pécs
9. Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár

10. Egyházmegyei Könyvtár, Szombathely
11. Váci Egyházmegyei Könyvtár
12. Fõapátsági Könyvtár, Pannonhalma
13. Bencés Rendház Könyvtára, Gyõr
14. Zirci Apátság Újkönyvtára
15. Ciszterci Nõvérek Boldogasszony Háza 

Monostor Könyvtára, Kismaros
16. P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, Budapest

P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, Gyõri 
Rendház Könyvtára

P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, 
Attyapusztai Rendház Könyvtára

P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, 
Keszthelyi Rendház Könyvtára

P. Szeghy Ernõ Karmelita Könyvtár, 
Kunszentmártoni Rendház Könyvtára

17. Magyar Ferences Könyvtár, Budapest
Magyar Ferences Könyvtár Esztergomi  

Mûemlékkönyvtára
Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi 

Mûemlékkönyvtára
Magyar Ferences Könyvtár Szécsényi 

Mûemlékkönyvtára
18. Jézus Társasága Magyarországi 

Rendtartománya Szegedi Könyvtára
19. Piarista Központi Könyvtár, Budapest
20. Piarista Rendház Könyvtára, Kecskemét
21. Premontrei Prépostság Könyvtára, Csorna
22. Központi Papnevelõ Intézet 

„Pálos Könyvtára”, Budapest
23. Sárospataki Római Katolikus Egyházi 

Gyûjtemény Könyvtára
24. Katolikus Pedagógiai Szervezési és 

Továbbképzési Intézet Könyvtára, Budapest
25. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-

szettudományi Kar Könyvtára, Piliscsaba
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittu-

dományi Kar Könyvtára, Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 

Államtudományi Kar Könyvtára, Budapest
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz 

János Tanítóképzõ Fõiskola Könyvtára, 
Esztergom

26. Sapientia Szerzetesi Hittudományi 
Fõiskola Könyvtára, Budapest 

27. Érseki Hittudományi Fõiskola Könyvtára, Eger
28. Esztergomi Hittudományi Fõiskola Könyvtára
29. Gyõri Püspöki Hittudományi Fõiskola 

Könyvtára
30. Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudo-

mányi Fõiskola Könyvtára, Nyíregyháza
31. Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola 

Könyvtára
32. Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola 

Könyvtára, Szeged 
33. Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola 

Könyvtára
34. Apor Vilmos Katolikus Fõiskola Könyvtára, 

Vác
35. Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 

Könyvtára, Budapest
36. Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 

Könyvtára, Esztergom

A REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYEI
37. Dunamelléki Református Egyházkerület 

Ráday Könyvtára, Budapest
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38. Tiszántúli Református Egyházkerület 
Nagykönyvtára, Debrecen

39. Dunántúli Református Egyházkerület 
Tudományos Gyûjteményei Könyvtár, Pápa

40. Sárospataki Református Kollégium 
Tudományos Gyûjteményei Nagykönyvtára

41. Debreceni Református Hittudományi 
Egyetem Szakkönyvtára

42. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ 
Fõiskola Könyvtára, Debrecen

43. Szegedi Kis István Református 
Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
Könyvtára, Békés

44. Csurgói Csokonai Vitéz Mihály 
Református Gimnázium Könyvtára

45. Bethlen Gábor Református Gimnázium 
Könyvtára, Hódmezõvásárhely

46. Szegedi Kis István Református Gimnázium 
és Szakközépiskola Könyvtára, Mezõtúr

47. Kunszentmiklósi Református Kollégium 
Könyvtára

48. Kiskunhalasi Református Egyházközség 
Thúry József Könyvtára

49. Református Egyházközség Könyvtára, 
Kecskemét

50. Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet 
Könyvtára, Budapest

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYEI
51. Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest
52. Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Könyvtára, Budapest
53. Evangélikus Gyülekezet Könyvtára, Gyõr
54. Árvay Teöreök Sándor Evangélikus 

Könyvtár, Miskolc
55. Soproni Evangélikus Gyülekezet Könyvtára
56. Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Könyvtára

AZ ORTODOX EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYE
57. Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár, 

Szentendre

AZ UNITÁRIUS EGYHÁZ GYÛJTEMÉNYE
58. Magyarországi Unitárius Egyház 

Könyvtára, Budapest

AZ IZRAELITA FELEKEZET GYÛJTEMÉNYE
59. Országos Rabbiképzõ Intézet Könyvtára, 

Budapest

HATÁRON TÚLI 
60. Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára, 

Beregszász
61. Erdélyi Református Egyházkerület Belmissziói 

Intézetének Könyvtára, Kolozsvár
62. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 

Könyvtára

III. Tisztségviselõk

Az egyesületben az elnök megbízatása három év-
re szól, a napjainkban érvényes alapszabály sze-
rint ugyanaz a személy három év elteltével és
csak egyszer választható újra. Ez a rend hosszú
évek alatt alakult ki, és nem mindig valósítható
meg. Az elsõ elnök két cikluson keresztül töltöt-
te be ezt a tisztséget, majd a következõ elnök a
megválasztása után fél évvel elhunyt, így a kö-
vetkezõ választásig ügyvezetõ elnök intézte az
egyesület ügyeit. 2001 és 2007 között két ciklus
szabályosan alakult, majd a 2007-ben megvá-
lasztott elnök fél év elteltével lemondott, és rend-
kívüli közgyûlésen választott új elnököt a köz-
gyûlés. 

Az alapszabály szerint az egyesület elnökét a
katolikus és protestáns felekezet (az evangéli-
kusok létszáma miatt beszélünk reformátusok
és evangélikusok = protestánsokról) váltakozva
adja.  Az egyesülésben a magyarországi feleke-
zeti arány – katolikus többség – érvényesül. 

Az elnökség kezdetben kilenc fõbõl állt,
majd tíztagú lett. A tíztagú elnökségben 5 kato-
likus, 3 református, 1 evangélikus kolléga dol-
gozik. A tizedik tagot kezdetben az egyéb fele-
kezetek, késõbb az egyházi könyvtárak között
sajátos szerepet betöltõ egyházi iskolai könyv-
tárak adták, majd 2007-tõl ismét az egyéb fele-
kezetek. 

A teljes elnökség az alapszabálynak megfelelõ-
en évente legalább kétszer ülésezik. Tagjai e-mail-
ben és telefonon folyamatosan kapcsolatban áll-
nak egymással, az egy-egy feladat megoldására
alakuló „bizottság” munkatársai személyesen is
találkoznak. 

Az elnök személyre szólóan választ munkájá-
nak segítésére és a gyakorlati munkák intézésére
titkárt. A titkári megbízatás legalább négy évre
szól oly módon, hogy a leköszönõ elnök titkára
az új elnök megválasztását követõ évben a titká-
ri teendõket tovább végzi, az új elnököt és az új
titkárt a folyó ügyekbe bevezeti. Titkár csak va-
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lamelyik tagkönyvtár munkatársa lehet. Ameny-
nyiben tagkönyvtárnak nem képviselõje, a köz-
gyûlésen szavazati joggal nem rendelkezik.

Elnökök 1994 és 2009 között: Bánhegyi Mik-
sa (1994, 1995–1997, 1998–2000); Antalóczi La-
jos (2000); Bánhegyi Miksa (2001) ügyvezetõ el-
nök; Gáborjáni Szabó Botond (2001–2004); 
Ásványi Ilona (2004–2007); Mányoki János
(2007–2008. február); Gáborjáni Szabó Botond
(2008. februártól).

Titkárok 1994 és 2009 között: Szelestei Nagy
László (1994–1999); Ásványi Ilona (1999–2004);
Török Beáta (2004–2007); Sullayné Szigetvári Il-
dikó (2007–2008); Orosz Anna (2008 februártól)  

Elnökség: 1994. katolikusok: Antalóczi Lajos,
Boros István, Czékli Béla, Varga Lajos; reformá-
tusok: Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Botond,
Köntös László; evangélikusok: Sullayné Sziget-
vári Ildikó.

1995. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros Ist-
ván, Czékli Béla, Varga Lajos; reformátusok:
Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Botond, Köntös
László; evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildi-
kó; egyéb felekezetek: Remete László. 

1996. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros Ist-
ván, Czékli Béla, Beke Margit reformátusok:
Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Botond, Köntös
László; evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildi-
kó; egyéb felekezetek: Remete László.

1999. katolikusok: Antalóczi Lajos, Boros Ist-
ván, Czékli Béla, Beke Margit; reformátusok:
Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Botond, Köntös
László; evangélikusok: Sullayné Szigetvári Ildi-
kó; iskolai könyvtárak: Viola Ernõ.

2000. katolikusok: Bánhegyi Miksa, Baranya
Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita; refor-
mátusok: Berecz Ágnes, Gáborjáni Szabó Bo-
tond, Köntös László; evangélikusok: Sullayné
Szigetvári Ildikó; iskolai könyvtárak: Viola Ernõ.

2001–2004. katolikusok: Bánhegyi Miksa, Ba-
ranya Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita,
Török Beáta; reformátusok: Berecz Ágnes,
Gáborjáni Szabó Botond, Köntös László; evangé-
likusok: Sullayné Szigetvári Ildikó; iskolai
könyvtárak: Viola Ernõ.

2004–2005. katolikusok: Ásványi Ilona, Bara-
nya Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita, Tö-
rök Beáta; reformátusok: Berecz Ágnes,
Gáborjáni Szabó Botond, Köntös László; evangé-
likusok: Sullayné Szigetvári Ildikó; iskolai
könyvtárak: Viola Ernõ.

2006. katolikusok: Ásványi Ilona, Baranya Pé-
ter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita, Török Be-
áta; reformátusok: Berecz Ágnes, Gáborjáni Sza-
bó Botond, Köntös László; evangélikusok:
Sullayné Szigetvári Ildikó. Az iskolai könyvtárak
képviselõje 2005 õszén lemondott. A következõ
közgyûlés – 2006 nyarán – úgy határozott, hogy
a 2007. évi tisztújító közgyûlésen választják meg
az elnökség tizedik tagját, addig 9 taggal mûkö-
dik a testület. A 2007. évi közgyûlés úgy döntött,
hogy azt a tagot – ahogy az elsõ években – ismét
az „egyéb felekezetek” adják.

2007–2009. katolikusok: Ásványi Ilona, Bara-
nya Péter, Czékli Béla, Fischerné Grócz Zita,
Kövécs Ildikó; reformátusok: Berecz Ágnes,
Gáborjáni Szabó Botond, Köntös László; evangé-
likusok: Mányoki János; egyéb felekezetek:
Muszka Ibolya. 

IV. Közgyûlések

A cégbíróságon hivatalosan is bejegyzett egyesü-
lés elsõ „hivatalos” közgyûlése 1996. október
15–16-án Budapesten, a Ráday Könyvtárban volt.
Ezen az összejövetelen a közgyûlés az eddigi el-
nökségi tagok mellett még egy tagot választott az
„egyéb felekezetbõl”: Remete Lászlót, az Orszá-
gos Rabbiképzõ Intézet Könyvtárának vezetõjét.
A találkozón mutatta be a titkár az elsõ Névtárat
(1996-os próbaszám), a közgyûlés – a jogi szabá-
lyozás követelményeihez igazodva – határozatot
hozott az alapszabály kiegészítésérõl.

A következõ közgyûlés 1997 júniusában volt
Pápán. A gyûlés legfontosabb feladata az esedé-
kes tisztújítás volt. A közgyûlés három évre új-
raválasztotta Bánhegyi Miksát.

1998-ban Egerben gyûltek össze az EKE tag-
jai, 1999-ben Sopronban ülésezett az EKE köz-
gyûlése. Az 1999. évi közgyûlésen döntés szü-
letett a titkár személyérõl: a titkár a mindenkori
elnök által felkért egyházi könyvtári kolléga le-
gyen. Szelestei Nagy László, az EKE elsõ titká-
ra lemondott megbízatásáról, és a továbbiakban
Ásványi Ilona látta el a titkári teendõket. A köz-
gyûlésen felvetõdött egy, az elnökség összetéte-
lére vonatkozó javaslat, hogy az egyéb felekezet
helyett az egyházi iskolai könyvtárak adják az
elnökség tizedik tagját.

A jubileumi évben, 2000-ben Esztergomban
ülésezett az EKE. A tisztújító közgyûlésen
Antalóczi Lajos lett az egyesülés új elnöke. Az
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elnökség is változott, a korábbi elnök (Bánhegyi
Miksa) elnökségi tag maradt, és az egyéb feleke-
zetek helyett az iskolai könyvtárak vezetõi közül
a közgyûlés megválasztotta Viola Ernõt elnöksé-
gi tagnak. 2000 decemberében elhunyt Antalóczi
Lajos, a július elején megválasztott elnök. Meg-
bízatását súlyosbodó betegsége miatt az utolsó
hónapokban egyre kevésbé tudta ellátni; a koráb-
bi elnök és titkár vitte az egyesülés ügyeit.  2001
januárjában az elnökség a következõ közgyûlésig
Bánhegyi Miksát, az elõzõ elnököt kérte fel,
hogy ügyvezetõ elnökként képviselje az egye-sü-
lést.

2001-ben Debrecenben ismét tisztújító köz-
gyûlésre került sor. Az új elnök Gáborjáni Szabó
Botond lett. A titkári teendõk végzésére továbbra
is Ásványi Ilonát kérte fel az új elnök. Az elnök-
ség új tagjai lettek a katolikusok körébõl: Bánhe-
gyi Miksa és Török Beáta. Az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján és a tisztújítás miatt szükségessé
vált az alapszabály módosítása, az újat 2002 feb-
ruárjában fogadta el a Fõvárosi Bíróság. A köz-
gyûlés ebben az évben új tagként felvette a Csor-
nai Premontrei Prépostság Könyvtárát.

2002-ben Pannonhalma vállalta a közgyûlést
rendezõ házigazda szerepet. A módosított alap-
szabály bírósági bejegyeztetése mellett ebben az
évben rendezõdött az egyesülés pénzügyi nyil-
vántartása (önálló adószám, bankszámla). A köz-
gyûlés három új tagot vett fel az egyesülésbe: a
Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye Egyház-
megyei Könyvtárát, a Sarutlan Karmelita Rend
Könyvtárait és a Kárpátaljai Beregszászi Refor-
mátus Egyház Könyvtárát. A beregszászi re-
formátus könyvtár volt az elsõ határon túli 
tagkönyvtára az egyesületnek. Az erdélyi, kár-
pátaljai könyvtárosokkal inkább személyes, mint
intézményi kapcsolata volt és van a kollégáknak.
Az éves összejövetelre 2002-tõl kezdve minden
évben érkeztek vendégek Gyulafehérvárról, Ko-
lozsvárról, Nagyváradról.

2003-ban Sárospatakon volt az EKE közgyû-
lése, melyen az elnök örömmel jelentette be,
hogy az EKE teljes jogú tagja lett a korábban
Conseil International des Associations de
Bibliotheques de Théologie elnevezésû, ma
Bibliothèques Européennes de Théologie, rövi-
den BETH, magyarul a Teológiai Könyvtárak
Egyesülései Nemzetközi Tanácsa munkaközös-
ségnek. Javaslatot tett arra, hogy a közgyûlések
menete a továbbiakban a következõ legyen: a

mindenkori közgyûlésen a tagok kapják kézbe az
elõzõ évi közgyûlés jegyzõkönyvét és az éves
pénzügyi beszámolót, ahogy ezt a titkár (egyben
kamarás) már ezen a közgyûlésen is megtette.
Felvetette azt is, hogy a közgyûléseken teremtse-
nek lehetõséget arra, hogy azok a tagkönyvtárak,
amelyeknél az elõzõ évben valamilyen fontos
szakmai esemény történt, beszámolhassanak er-
rõl a közgyûlés elõtt. A titkár (egyben kamarás)
ismertette az egyesülés jogi ügyeiben és pénz-
ügyeiben történt változásokat, beszámolt az
egyesülés gazdasági tevékenységérõl, az egyesü-
lés honlapjáról és a levelezõlista mûködésérõl.

A közgyûlés megválasztott egy felügyelõ-
bizottságot is, amely ellenõrzi az egyesülés
munkáját, alapszabály szerinti mûködését, gaz-
dasági tevékenységét. A felügyelõ bizottság tag-
jai Köntös László, Mányoki János, Violáné Ba-
konyi Ibolya lettek.

Az egyesület tizedik születésnapját 2004-ben
Kalocsán és Kecskeméten tartották, s ez egyben
tisztújító közgyûlés is volt. Az egyesület új elnök-
séget, elnököt és kamarást választott.  Az új elnök
Ásványi Ilona, az új kamarás Sullayné Szigetvári
Ildikó lett. Az egyesülés újonnan választott elnö-
ke elsõ felszólalásában egy olyan programot hir-
detett meg, mely a következõ három évben meg-
határozta az egyesület mûködését. Ennek elemei
a következõk voltak: 1. A 2002-ben „A magyar-
országi egyházi könyvtárak helyzete, célja és jö-
võképe” címmel az  akkori elnök, Gáborjáni Sza-
bó Botond által megfogalmazott dokumentumot
és az azóta eltelt idõszakot figyelembe véve reális
és valós mérleg készítése az egyházi könyvtárak
helyzetérõl, tevékenységérõl és feladatairól. 
2. A tagság aktívabb részvétele az egyesület mun-
kájában, mely az elnökség hatékonyabb munkájá-
val és a közgyûlés szerepének növelésével 
valósulhat meg. 3. Különbözõ szakmai munka-
csoportok létrejöttével, az egyesületen belüli „ho-
mogén csoportok”, iskolai egyházi könyvtárak,
egyházmegyei könyvtárak, gyülekezeti könyvtá-
rak szorosabb együttmûködésével, önkéntes, köz-
hasznúan tevékenykedõ felelõsök, pályázatokat,
(szak)sajtót, hasznos webhelyeket, megjelenõ
CD-ket, szakkönyvkiadást, aktuális és hasznos
jogszabályokat, a hazai könyvtári trendeket, stra-
tégiákat figyelõk segítségével a szakmai munka
élénkítése az egyházi könyvtárakban. 4. Erõtelje-
sebb részvétel és jelenlét a hazai könyvtárügyben
személyes és intézményi szinten (szaksajtó olva-
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sása, ismerete, feliratkozás a KATALIST-ra, az
adott közeli közkönyvtárakkal jó szakmai kap-
csolat kialakítása), valamint egyesületi szinten
(kapcsolat építése, ill. a meglévõ kapcsolatok
élénkítése a társ szakmai szervezetekkel, intéz-
ményekkel: MKE, IKSZ, KI).  5. Készséges és 
intenzív részvétel különbözõ országos progra-
mokban: MOKKA, MOKKA-R, digitalizálás,
mûtárgyvédelem, szervezett továbbképzés. 6. Ér-
dekképviselet folytatása és erõsítése az állami
szervekkel, az állami és egyházi fenntartókkal. 
7. Intenzívebb kapcsolat a külföldi szervezetekkel
(AKThB, BETH), új kapcsolat keresése (ATLA).
8. A PR erõsítése az egyesület honlapjának széles
körû megismertetésével, folyamatos frissítésével,
az angol változat elkészítésével, a Névtár átdolgo-
zásával, a levelezõlista élénkítésével, egyesületi
kiadvány (EKE Hírlevél) megjelentetésével, a
szaksajtóban történõ publikálással. 

A 2004. évi közgyûlésen az egyesület egy új
taggal, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Inté-
zet Könyvtárával bõvült. A különbözõ változá-
sok miatt ismét szükségessé vált az alapszabály
módosítása. 

Az elnök néhány hét múlva rendkívül tevé-
keny kollégát kért fel a titkári feladatok elvég-
zésére, Török Beátát, a Sapientia Szerzetesi Hit-
tudományi Fõiskola könyvtárának vezetõjét, aki
2004 és 2007 között nagymértékben hozzájárult
az egyesület eredményes mûködéséhez.   

2005-ben Csurgón találkoztak az egyesület
tagjai. A közgyûlés három új tag felvételérõl
döntött. A Kiskunhalasi Református Egyházköz-
ség Thúry József Könyvtára, a Kunszentmártoni
Református Kollégium Könyvtára, az Erdélyi
Református Egyházkerület Protestáns Belmisz-
sziói Intézetének Könyvtára lett tagja az egye-
sületnek. Mivel az elõzõ évben meghirdetett
programnak és munkatervnek megfelelõen az
egyesület vezetése körlevelek, hírlevél, levelezõ-
lista, honlap stb. segítségével év közben folyama-
tosan tájékoztatta a tagságot az egyesület ügyei-
rõl, az elnöki, titkári, kamarási beszámoló az 
elmúlt évekhez képest összefoglaló, felidézõ jel-
leget kapott. Az elnök a közgyûlés elõtt beszélt a
munkacsoportok tevékenységérõl, beszámolt az
elnökségi ülésekrõl, tájékoztatta a tagságot a kü-
lönbözõ szakmai megbeszélésekrõl (NKÖM,
Neumann-ház, Pytheas Kiadó, Arcanum), szólt 
a házi konferenciákról, szakmai napokról, ren-
dezvényekrõl és azokról a szakmai fórumokról,

melyeken az egyesület képviselõi részt vettek.
Elemzõen ismertette azokat a szakmai anyagokat
(Kulturális stratégia, Magyar könyvtárügy mar-
ketingstratégiája  2005–2007, reprográfiai tör-
vény tervezete, Országos digitalizálási terv, 
A magyar könyvtárosság etikai kódexe), melyek
tervezetét az egyesület mint szakmai szervezet
véleményezte az adott évben. Felhívta a figyel-
met arra, hogy ez a gesztus azt jelenti: az egyesü-
letet elfogadják, véleményét fontosnak tartják a
különbözõ szakmai és szakmapolitikai döntésho-
zók. Beszámolt arról is, hogy az egyesület kül-
földi (európai) kapcsolatai mûködnek és egyre
jobban megerõsödnek. Új, tengeren túli kapcso-
latot (ATLA) azonban anyagi lehetõségei miatt
nem tud kiépíteni a szervezet. Az egyesület titká-
ra a pályázatokat ismertette, és örömmel tájékoz-
tatta a tagságot arról, hogy több cikk jelent meg
a szaksajtóban az egyesületrõl, az egyházi
könyvtárakról, hogy bõvült az egyesület honlap-
jának tartalma és elkészült az angol változat is,
útjára indult az EKE Hírlevél, melyben közhasz-
nú információk és beszámolók jelennek meg
olyan az egyesület vagy mások által szervezett
szakmai programokról, melyek egyházi könyvtá-
rosok számára érdekesek lehetnek. A kamarás az
egyesület gazdasági ügyeirõl számolt be.

2006-ban Szegeden rendezték meg a találko-
zót. Mivel az egyházi közgyûjteményi támogatás
2006-ban jelentõsen csökkent a korábbi évekhez
képest, a közgyûlést megelõzõ idõszak finanszí-
rozási küzdelmekkel telt. Az elnöki összefoglaló
jelentõs részét az tette ki, hogy az elnök beszá-
molt arról a tiltakozásról, melyet az egyesület a
Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesüle-
tével (MELTE) együtt fogalmazott meg és jutta-
tott el különbözõ állami-politikai döntéshozókhoz.
Beszélt az állami és egyházi fenntartókkal folyta-
tott tárgyalásokról is. Szólt azokról a nehézsé-
gekrõl, amelyek az állami támogatás csökkenése
miatt szinte azonnal érzékelhetõk voltak: a szak-
képzett személyi állomány leépítése, a szolgálta-
tások körének és szintjének, a hozzáférés ide-
jének csökkentése, az állománygyarapodás 
leállítása, az évek óta folyó feltáró-feldolgozó,
digitalizáló munka leállítása.

Ebben az évben két különösen is sikeres pá-
lyázaton indulhattak sikerrel az egyházi könyv-
tárak. Az egyik pályázaton 6 könyvtár kapott
anyagi segítséget szoftverváltáshoz, a másikon
minden egyházi könyvtár kapott kisebb-na-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2009. augusztus8



gyobb támogatást állományvédelmi eszközök
beszerzésére. 2005-ben olyan szakmai progra-
mokat is szervezett az egyesület, melyeken nem
egyházi könyvtáros kollégák is jelentõs szám-
ban és szívesen vettek részt. 

A 2004 õszétõl sorra megalakult munkacso-
portok tevékenyen dolgoztak.

Az egyesület 2006-ban is részt vett különbözõ
országos programokban (MOKKA-R projekt,
szakmai kerekasztal, a nemzeti kulturális vagyon
digitalizálásának elõkészítése), a fontos könyvtá-
ros szervezetek mellett aláírója volt A magyar
könyvtárosság etikai kódexe címû dokumentum-
nak. Ebben az évben indult el kísérleti jelleggel
az egyházi könyvtárak szakfelügyelete, melyet
könyvtáros szakértõi minõsítéssel és a szakfel-
ügyeleti vizsgálatok elvégzésére jogosító képesí-
téssel bíró egyházi könyvtáros munkatársak vé-
geznek a minisztérium megbízásából.

A közgyûlés döntött egy új tag felvételérõl:
a budapesti Katolikus Pedagógiai Szervezési és
Továbbképzési Intézet Könyvtárával bõvült a
taglétszám. 

2007-ben a szombathelyi Egyházmegyei
Könyvtár volt a házigazda. Ebben az évben – a
három évre szóló megbízatások leteltével – ismét
tisztújító közgyûlésre gyûltek össze a tagkönyv-
tárak képviselõi. Az egyesület vezetõi (elnök,
titkár, kamarás) beszámoltak az elmúlt három
év eredményeirõl, majd a közgyûlés megválasz-
totta az új elnökséget és az elnökség tagjai kö-
zül az új elnököt és a kamarást. Az új elnök
Mányoki János, a kamarás Muszka Ibolya lett. 

2008 januárjában Mányoki János lemondott
elnöki tisztségérõl, ezért februárban egy rendkí-
vüli közgyûlésen tisztújításra került sor. A köz-
gyûlés a 2007-ben megválasztott elnökséget
megerõsítette tisztségében, és tagjai közül el-
nökké választotta Gáborjáni Szabó Botondot. 

2008-ban Eger vállalta a közgyûlés megszer-
vezését. Gáborjáni Szabó Botond elnöki beszá-
molójában a 2008 februárjában történt elnök-
váltás körülményeirõl, szervezeti és személyi
változásokról (új titkár Orosz Anna, új kamarás
Berecz Ágnes), az egyesület külföldi szakmai
kapcsolatairól szólt, és a Biblia Éve alkalmából
szervezett Biblia-kiállítás kapcsán az egyházi
könyvtárak jelentõs szerepérõl a szellemi érté-
kek megõrzésében. Orosz Anna titkári beszá-
molójában különbözõ, az egyesületet érintõ
gyakorlati kérdéseket érintett. ■
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Erdészeti Lapok az interneten

Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE)
és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (FVM) 2009. július 27-én
közös sajtótájékoztatón ismertette a pro-
jektet, melynek eredményeként az 1862-
ben, Selmecbányán alapított Erdészeti La-
poknak, Magyarország idõrendben máso-
dik, ma is mûködõ szakfolyóiratának 147
évfolyama teljes szöveggel, mintegy 
120 ezer folyóiratoldal terjedelemben 
ma már elérhetõ az interneten (http://
www.erdeszetilapok.hu, vagy http://
epa.oszk.hu/01100/01192).

A teljes adatállomány mérete egy Tera-
bájt.

A digitalizálás az FVM pályázati támo-
gatásával, valamint az OEE, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem (NYME) Könyvtára
és az Ipolyerdõ Zrt. támogatásával való-
sult meg.

A digitalizálást az OEE megbízásából a
MEK Egyesület végezte, igen feszített ha-
táridõkkel. A sajtótájékoztatón az OEE és
FVM nevében felszólaló illetékesek elis-
merõen szóltak a MEK Egyesület munká-
járól.

A MEK Egyesület eddigi digitalizálási
projektjei között mindenképpen ez a terje-
delmében legnagyobb méretû, és a legrö-
videbb határidõvel készült el. 

Megjegyzendõ, hogy az Erdészeti La-
pok ebben a teljes terjedelemben egyetlen
hazai könyvtárban sem található meg. 
A szkennelendõ anyagot elsõsorban az
OSZK bocsátotta rendelkezésre, a hiányzó
példányokat az OEE, NYME Könyvtára,
valamint egy magánszemély pótolta. Ez is
mutatja, hogy a vállalkozás az erdészeti
szakma és felsõoktatás szempontjából
egyedülálló jelentõségû.




