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Az egyházi könyvtárak
informatikai fejlettsége

Egy felmérés eredményei

Bevezetés

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004-ben
ünnepelte alapításának tízéves évfordulóját. Az
eltelt idõ lehetõséget biztosított arra, hogy vissza-
tekintsen a múltba, de elõre is nézzen a jövõbe.

A tízéves jubileumi közgyûlés érlelte meg a
gondolatot, hogy felmérjük, milyen helyzetben
vannak az egyesülés könyvtárai, az elmúlt évek-
ben hova fejlõdtek, és talán a felmérés segít a
fejlõdési irány megrajzolásában is. A 2004 nya-
rán elvégzett felmérés célja az volt, hogy meg-
vizsgáljuk a könyvtárak informatikai fejlettségét.

Az egyházi könyvtárak sajátos helyet töltenek
be a hazai könyvtárügyben. Több közülük évszá-
zados múltra tekinthet vissza. A másik sajátosság
a sokszínûség. Különbség fedezhetõ fel az egyes
felekezetek könyvtárai között, de különbség van
a könyvtárak között aszerint is, hogy a fenntartói
funkciókat egy egyházmegye, egy fõiskola vagy
a katolikus felekezet esetében egy szerzetesrend
látja-e el.

Az egyházi könyvtárak a legkorábban kelet-
kezett könyvtárak között szerepelnek, az évszá-
zadok alatt fontos szerepet töltöttek be a társada-
lom életében, a mûvelõdésben és a kultúrában, és
egyúttal sajátos pozíciót foglalnak el a magyar
könyvtári rendszerben is. A mûvelõdéstörténet-
ben az egyik legõsibb könyvtártípushoz tartoz-
nak. Kezdetben vagy egy uralkodónak, fõúrnak
volt jelentõs könyvtára, vagy egy egyházi intéz-
ménynek. A történelmi változások következtében
azonban az elmúlt évtizedekben hanyatlásnak,
pusztulásnak voltak kitéve. Évtizedekre háttérbe
szorultak, majd a rendszerváltozás hozta meg a
változást és ezzel együtt a megújulás szükséges-
ségét és lehetõségét.

A közmûvelõdési könyvtárakhoz hasonlóan az
egyházi könyvtáraknak is szembe kellett nézniük
a változással. Az 1980-as évek vége és az 1990-
es évek eleje új könyvtári trendek megjelenését
hozta. Teret nyert az információs és kommuniká-
ciós technológia, és a könyvtárakban helyet kap-

tak a számítógépek. A könyvtárosoknak egy idõ-
ben kellett megismerkedniük a számítógép hasz-
nálatával és bevonniuk a könyvtári feldolgozói
munkamenetbe a gépeket. Ez a változás az egy-
házi könyvtárakat is elérte. Fontos feladat volt
megtalálni a megfelelõ programot, amely az au-
tomatizálást segíti.

Orbis

1992-ben az Országos Katolikus Gyûjteményi
Központ (OKGYK) vállalta a koordinátor szere-
pét és kezdett bele a munkába. Felmérést készí-
tettek a számítógépes felszereltségrõl az egyházi
intézményekben, tehát nemcsak a könyvtárakban,
hanem a levéltárakban, muzeális gyûjtemények-
ben is. Alapgondolat volt, hogy a katolikus intéz-
ményekbe egy olyan programot találjanak, amely
egységesen használható könyvtári, levéltári és mú-
zeumi gyûjtemények állományának feltárására is.

Igazából egy körlevélrõl van szó, amelyben
öt kérdést tettek fel az intézmények vezetõi-
nek. Kívánnak-e csatlakozni egy számítógépes
rendszerhez, rendelkeznek-e számítógéppel? Ha
van számítógép, milyen program van birtokuk-
ban, milyen programokra lenne még szüksé-
gük, és milyen egyéb javaslatuk van az együtt-
mûködésre? A válaszokból látható, hogy az
egyes könyvtárak különbözõ fejlettségi szinten
álltak. Egyetlen helyen volt komoly számítógé-
pes park, sok helyen még gép sem volt, de a
kezdeményezést a legtöbb intézmény örömmel
fogadta. Ezúton köszönjük meg Fõtisztelendõ
Farkas Attila atyának, az OKGYK intézmény-
vezetõjének és Broczky Istvánnak, az OKGYK
munkatársának, hogy segítségükkel betekintést
nyerhettünk az OKGYK egyházi könyvtárakat
érintõ levéltári anyagába. A továbbiakban elsõ-
sorban a könyvtári alkalmazással, ennek törté-
netével foglalkozunk.

A szervezõi munkával 1993-ban Broczky Ist-
vánt bízták meg. Több program tanulmányozása
után, együttmûködve Sajó Tamás mûvészettörté-
nésszel, közösen úgy döntöttek, hogy egy új prog-
ram kifejlesztésével tudnák legjobban megoldani
a felmerült kérdéseket.

A programnak eleget kellett tennie a sokféle
intézmény igényeinek, de elvárás volt, hogy a
könyvtárakban található különbözõ dokumentum-
típusok feldolgozására is alkalmas legyen. A rend-
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szer alkotói többféle szempontot vettek figyelem-
be: fontos volt a rugalmasság, az akkoriban új
operációs rendszerekkel való együttmûködés. Az
alapvetõ funkciók billentyûvel vagy billentyûkom-
binációval elérhetõk legyenek, a képernyõn min-
dig látni lehessen a következõ lehetséges lépése-
ket. Ez azért volt szükséges, mert a munkatársak
nagy része ekkor kezdett magával a számítógép-
pel megismerkedni, ezért fontos volt a könnyû
használhatóság. A szempontok között szerepelt
még, hogy a program alkalmas legyen speciális
karakterek kezelésére és képek megjelenítésére,
tárolására is.

A program alapjául a Textar adatbáziskezelõ
szolgált, ezt fejlesztette tovább az Infoker cég. A
program bemutató verziója 1994 tavaszára ké-
szült el, és ekkor mutatták be Kalocsán az Egy-
házi Könyvtárak Egyesülése ülésének keretében.
A program az Orbis nevet kapta, utalva Comenius
munkájára, születésének évfordulója alkalmából.
A sikeres bemutató után megkezdõdött a prog-
ram tesztelése és bevezetése az egyházi intézmé-
nyekben. Az év folyamán telepítették a progra-
mot a pannonhalmi Fõapátsági Könyvtárban, az
esztergomi, váci, egri, gyõri és szombathelyi egy-
házmegyei könyvtárakban vagy gyûjtemények-
ben és a Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyv-
tárában. A legtöbb helyen el is kezdték használni
a programot, de volt olyan, ahol csak évek múlva
kezdõdött el a feldolgozás. A program javítása
folyamatos volt, hiszen a használat során tapasz-
talt hibákat a kollégák azonnal jelezték. A prog-
ram közös továbbfejlesztésérõl 1994 márciusában
megállapodás kötött az OKGYK és a CEU CD
(Central European University Computer Depart-
ment). A megállapodás tartalmazta, hogy a CEU
CD a szoftvert nyilvántartási célra kívánja beve-
zetni, a fejlesztéseket közösen finanszírozzák, és
a további verziókat kölcsönösen átengedik egy-
más használatára. A kalocsai könyvtár vállalata,
hogy referenciahelyként mûködteti a programot,
és az év folyamán a Dunamelléki Református
Egyházkerület Ráday Könyvtára is érdeklõdött a
program iránt, a következõ évben pedig csatlako-
zott is az Orbis programot használók köréhez.
Kezdetben lokális gépeken mûködött a program,
Kalocsán vezették be legelõször a hálózati alkal-
mazását.

1995-ben a Gyulafehérvári Hittudományi Fõ-
iskola Könyvtára is átvette a programot és el-
kezdte a feldolgozást. A következõ években to-
vább bõvült az Orbist használó könyvtárak köre.
Csatlakozott a sárospataki Római Katolikus Egy-
házi Gyûjtemény, a Debrecen-Nyíregyházi Egy-
házmegye intézménye, a Gyõri és Esztergomi

Hittudományi Fõiskola, a veszprémi egyházi in-
tézmények. Ezek az intézmények már egy kifor-
rottabb, „gyerekbetegségeit leküzdõ” programot
kaptak meg. Mindazokhoz a tapasztalatokhoz is
hozzájutottak, amelyek az évek során felhalmo-
zódtak a már Orbist használó intézményekben.

Theca

A folyamatos munkával a rekordok száma
egyre nõtt. Ez maga után vonta a felismerést, hogy
ezeket a rekordokat másoknak is látniuk kell.
Ekkor született meg egy közös lekérdezõ felület
gondolata, melyet interneten keresztül bárki elér-
het. Mivel az Orbis DOS alapú program, szüksé-
ges az adatbázisok valamilyen szerveroldali
adatbáziskezelõ rendszerbe történõ konvertálása
és a hozzáférés biztosítása. Elõször a Voyager
program segítségével tervezték a megjelenítést,
végül azonban megszületett a Theca, amely je-
lenleg hét Orbis programot használó egyházi
könyvtár katalógusában keres egyidejûleg. A
Theca 2000-ben Pannonhalmán készült el, a Fõ-
apátsági Könyvtár rendszergazdájának szakdol-
gozataként. A közös lekérdezõ felület kialakítá-
sánál fontos szempont volt, hogy az alapja egy
szabad használatú szoftver legyen, ami elérhetõ a
nehezebb helyzetben lévõ könyvtárak számára is.
Emellett figyelembe kellett venni, hogy alkalmas
legyen speciális karakterek megjelenítésére és
nagy mennyiségû rekordot tudjon kezelni. Linux
operációs rendszeren fut a PostgreSQL relációs
adatbáziskezelõ, a megjelenítés Apache webszer-
veren és Perl programnyelven írt CGI program
segítségével futó alkalmazás. 2000 májusában
indították a próbaüzemet, ekkor három könyvtár
állományát jelenítette meg, Pannonhalmáét, a
kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár és a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fõiskola Könyvtára do-
kumentumait. Azóta kiegészült az egri Fõegyház-
megyei Könyvtár, a Gyulafehérvári Hittudomá-
nyi Fõiskola Könyvtára, a székesfehérvári Püspö-
ki Könyvtár, a Ráday Könyvtár és a Veszprémi
Érseki Hittudományi Fõiskola Könyvtára állomá-
nyával. Az adatbázis frissítése sajnos jelenleg csak
alkalomszerûen történik, a rendszeres frissítés
megoldása még várat magára.
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Az Orbis mellett – amely tehát a katolikus
intézmények saját fejlesztésû programja – a pia-
con jelen voltak más, elsõsorban külföldi fejlesz-
tésû integrált könyvtári rendszerek. Az intézmé-
nyek egy része ezek közül választott, így nem
alakult ki az egyházi könyvtárak körében sem az
egységes, mindenki által használt rendszer. Az
egyházi könyvtárak által használt rendszerek kö-
zött találjuk a TINLIB-et, az Alephet, a Corvinát,
a Szirént és a Sziklát, ezekrõl azonban részlete-
sen nem szeretnénk szólni, hiszen bõséges szak-
irodalmuk van.

Az Orbis további története

Az évek során a könyvtárak egy része másik
programot választott, de sokan még mindig hasz-
nálják a rendszert, ráadásul újabb tagokkal bõ-
vült és bõvül az Orbis programmal dolgozó
könyvtárak köre. 1999 végére 35 intézmény hasz-
nálta a programot. (Ebbe a számba beletartoznak
a nem könyvtári alkalmazások is.) A 2000. év
folyamán jelentkezett az Egri Szeminárium Könyv-
tára, a tihanyi Bencés Apátság és a budapesti pálos
könyvtár. Így egy egyházmegye kivételével vala-
mennyi katolikus egyházmegye bekapcsolódott a
munkába. „A könyvtári feldolgozásban sikerült
kialakítani egy teljesen egységes, általánosan el-
fogadott könyvtári formátumot és rekordszerke-
zetet.”1 A következõ évben a Zirci Apátság Új-
könyvtára, az Albertfalvi Szent Mihály Plébánia
és a Központi Papnevelõ Intézet kérte és kapta
meg az engedélyt az Orbis használatához. 2002-
ben a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Tovább-
képzési Intézet kérte a programot a könyvtára
számára, és a Szûz Mária Társasága is jelezte,
hogy szeretné 2000 kötetes könyvtárát feltárni a
program segítéségével.

A felmérés

2004 nyarán végeztük el a felmérést az egye-
sülés tagkönyvtárai között. A kérdõívvel kikül-
dött kísérõ levélben leírtuk: célunk, hogy képet
kapjunk az egyházi könyvtárak informatikai hely-
zetérõl, beleértve a könyvtárosok informatikai
felkészültségét is.

Szerettük volna felmérni, hogy az elmúlt évek-
ben informatikai téren hogyan és hová fejlõdtek a
könyvtárak. Sikerült-e felzárkózniuk a világi könyv-
tárakhoz, a fejlettségnek milyen fokán állnak.

A munka során sok segítséget kaptunk Ásvá-
nyi Ilonától (Fõapátsági Könyvtár, Pannonhalma),
az egyesülés elnökétõl és Török Beátától
(Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola

Könyvtára, Budapest), az egyesülés titkárától,
ezúton köszönjük nekik.

Az eredmények fontosak abból a szempont-
ból, hogy mi magunk számot vethessünk helyze-
tünkkel, eddigi eredményeinkkel, és megpróbál-
juk jobban kihasználni a rendelkezésünkre álló
infrastruktúrát. Ismerjük meg, hogy milyen adat-
bázisok, elektronikus kiadványok készültek el
eddig, melyek vannak készülõben, a meglévõk
milyen formában elérhetõk. Tervezett, készülõ
munkáinkhoz hol találunk analógiákat, kihez for-
dulhatunk segítségért. Azt gondoljuk, mind a saját
munkánk megkönnyítésére, mind az olvasók jobb
tájékoztatása érdekében szükség van ezekre az
ismeretekre. Az eredményekkel szeretnénk segít-
séget nyújtani egy egységes koncepció, fejleszté-
si stratégia kialakításában is.

A kérdõív felépítése

A kérdõív hét kérdéscsoportot tartalmaz.
Az elsõ két kérdésben rögzítettük a kérdõívet

kitöltõ könyvtár nevét és állományának nagyságát.
A következõ kérdés a könyvtár személyi állo-

mányára, a dolgozók számára, könyvtárosi és
informatikai felkészültségére és a rendszergazda
jelenlétére vagy hiányára kérdezett rá.

A negyedik kérdésben a könyvtárakban talál-
ható személyi számítógépeket kívántuk felmérni.
A számítógépek száma, külön a könyvtárosok,
külön az olvasók rendelkezésére álló gépek. A
könyvtárosok által használt számítógépek korsze-
rûsége, ezen belül a processzorok típusa, a gépe-
ken futó operációs rendszer és az olvasók rendel-
kezésére álló informatikai jellegû szolgáltatások.

Az ötödik pont alatti kérdések a könyvtári
szoftverre vonatkoztak. Melyik rendszert használ-
ják a könyvtárak és ezek segítségével milyen
munkafolyamatokat gépesítettek, milyen mértékû
a könyvtári állomány számítógépes feltárása. Itt
kérdeztük meg, hogy milyen speciális adatbázi-
sokat építenek. Milyen szempontok játszottak
közre a jelenleg használt szoftver kiválasztásá-
ban, mióta használják az adott rendszert. Milyen
könyvtári szoftvert használtak korábban, készül-
nek-e szoftvert váltani.

A hatodik kérdéscsoport a könyvtárban hasz-
nált számítógép-hálózatra, illetve az internet-
kapcsolatra vonatkozott, a hetedikben a könyvtár
szervere után érdeklõdtünk.

Baranya Péter
Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola

Könyvtára
Kövécs Ildikó

Szegedi Hittudományi Fõiskola Könyvtára
(folytatjuk)1 az Országos Katolikus Gyûjteményi Központ irattárából


