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V. Az egyesület tevékenysége

1. Érdekképviselet 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének legfon-
tosabb feladata és célja az volt, hogy az egyházi
könyvtárak érdekeit képviselje az állami szervek
és a „világi” könyvtári szakmai szervezetek felé.
Létrejöttétõl kezdve jó kapcsolatra törekedett a
kulturális minisztériummal1 és az egyházi ügye-
kért felelõs állami intézményekkel. 

A legtöbb eszmecsere, vita és harc az állami
közgyûjteményi támogatással kapcsolatban zaj-
lott. Az egyesület 1998 óta kereste a kapcsolatot
a politikai és szakmai döntéshozókkal. 

Az egyházi könyvtárak alapfinanszírozása két
forrásból történik: az egyik az egyházi fenntartó-
inktól kapott, a másik az állami támogatás. 

Az egyházi fenntartók erejükhöz mérten támo-
gatják intézményeiket, azonban az egyházi
könyvtárak – még a múzeumokkal és levéltárak-
kal együtt is – csak kis részét jelentik azoknak a
szervezeteknek, intézményeknek, melyeket az
egyházaknak mint fenntartóknak kell eltartaniuk.
A nemzeti kulturális vagyon jelentõs részét õrzõ
és szolgáltató intézményekként a könyvtárak, le-
véltárak és múzeumok fenntartása nemcsak
fenntartói, hanem állami feladat is. A könyvrak-
tári állapotból életre kelteni, a kor követelménye-
inek megfelelõ, folyamatosan korszerûsödõ tech-
nikával szolgáltatni egy egyházi gyûjteményt 
különösen is nagy feladatot jelent. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyház el-
sõdleges feladata az evangelizáció, majd a szoci-
ális tevékenység, és csak ezután következik a
kultúra, ahová az egyházi iskolák, sajtó, könyvki-
adás, média stb. között az egyházi könyvtárak
ügye is tartozik. Érthetõ tehát, hogy 1989 után az
újra szabadon mûködhetõ egyházaknak nem 
a kulturális életben való részvétel volt az elsõ
gondja, ahogy a rendszerváltoztató magyar nem-

zetnek, államnak sem. Ugyanakkor a rendszer-
változás után az egyházaknak több „világi terüle-
ten” is fenntartóként, munkáltatóként kellett fel-
lépniük és mûködniük, hogy az „új világban”
megtalálják a helyüket: hogy elfogadják õket és
elfogadtassák magukat, hogy hozzájussanak
anyagi és egyéb támogatásokhoz. 

Mindezt az adott gazdasági, jogi, társadalmi
stb. viszonyok között kellett tenniük, ami újabb
kihívásokat jelentett. Nem csoda, hogy évekbe
telt, míg ezt az új szerepet megtanulták.

A rendszerváltozást követõ években az egyhá-
zi könyvtárak megtapasztalhattak bizonyos egy-
másra mutogatást is az egyházi és az állami fenn-
tartók részérõl; mindkét fél úgy érezte, hogy 
a másiknak nagyobb az anyagi kötelezettsége az
egyházi könyvtárakkal szemben.

Az állam mint „fenntartó” részérõl fontos lépés
volt az ún. vatikáni szerzõdés2 megkötése. Ebben
és az egyes egyházakkal kötött megállapodások-
ban a Magyar Köztársaság vállalta, hogy részt
vesz az egyházi gyûjteményekben õrzött értékek
megóvásában, gyarapításában és közhasználatá-
nak biztosításában. A szerzõdés létrejöttekor ör-
vendetes tény volt, hogy az állam elismerte, hogy
az egyházi levéltárakban, könyvtárakban, múze-
umokban és más gyûjteményekben õrzött érté-
kek a magyar kulturális örökség egészének fon-
tos részét képezik, vállalta, hogy együttmûködik
ezen örökség megõrzésében, gyarapításában és
közhasználatának biztosításában, támogatta az
egyház szervezetei és intézményei tulajdonában
lévõ levéltárak és könyvtárak mûködését. 
Az anyagi támogatást az állami kézben lévõ kul-
turális örökségnek nyújtott támogatáshoz hasonló
mértékben, az ellátandó feladatok figyelem-
bevételével ígérte. A könyvtárak költségvetése
tervezésekor azonban évente visszatérõ bizonyta-
lanságot jelent, hogy mindezt „a mindenkori ál-
lamháztartási lehetõségek figyelembevételével”
teszi, és „az állami támogatás megállapításánál az
1997. évi támogatás összegét kell alapul venni”.

Bár az egyházi közgyûjteményi támogatás
1997 (a vatikáni megállapodás létrejötte) és 2005
között folyamatosan nõtt (1997-ben 265,5 millió
Ft, 2005-ben 805,6 millió Ft), az államnak a tör-
ténelmi egyházakkal kötött megállapodásaiban
rögzített, az államiakhoz hasonló támogatás elve
nem valósult meg, így az egyházi gyûjtemények
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alulfinanszírozottak voltak a közgyûjtemények-
hez képest. Ennek ellenére, bár más és rosszabb
körülmények között mûködtek, mint az állami
fenntartású hasonló intézmények, az egyházi
könyvtárak sok területen felzárkóztak, megtalál-
ták helyüket a magyar könyvtári hálózatban, és
sajátos jellemzõikkel gazdagították azt.

A támogatás folyamatos növekedése után a
Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésébõl
az egyházi közgyûjtemények részére azonban
már csak 500 millió forintnyi támogatás jutott.
Ez az összeg 305 millió forinttal (közel 40%-kal)
volt kevesebb, mint a 2005. évi. Mivel a folyama-
tosan romló gazdasági helyzet miatt már a 2005-
ös támogatási összeg sem fedezte az egyházi
gyûjtemények mûködési kiadásait, ez az intézke-
dés létében veszélyeztette az érintett intézménye-
ket, és félõ volt, hogy az egyházi gyûjtemények
teljes rendszerének mûködésképtelenné válását
eredményezi. A 2006. évi erõsen csökkentett
költségvetési keret a mûködés alapvetõ területeit
érintette; a könyvtárak kevesebb pénzt kaptak,
mint a bérköltségek összege; a fûtés, villany és
egyéb költségek növekedtek. Az elvonás konkrét
következményei: a szakképzett személyi állo-
mány leépítése, könyvtárosok elbocsátása, taka-
rítók elküldése, fizetések befagyasztása, 13. havi
bér megszüntetése, minõsített kutatói járulékok
megvonása. Nyitvatartási idõ rövidítése, szom-
bati nyitva tartás megszüntetése, az olvasóterem
bezárása a téli, fûtési idõszakra. A szolgáltatások
körének és szintjének csökkentése. A könyvbe-
szerzés leállítása vagy korlátozása a sorozatok,
lexikonok folytonosságának biztosítására. A fel-
táró-feldolgozó munka szüneteltetése. Az évek
óta folyó digitalizálás leállítása.

A 2006. évi költségvetési számok ismeretében
az egyesület még 2005 októberében tiltakozást
juttatott el a Magyarországi Egyházi Levéltáro-
sok Egyesületével (MELTE) együtt az állami
döntéshozókhoz és az egyházi fenntartókhoz,
majd képviselõin keresztül megbeszélést tartott
Gulyás Kálmán egyházi ügyekért felelõs címze-
tes államtitkárral (Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma). 

2006. február végén az elnök az egyesület ne-
vében felkereste és tájékoztatta Bábel Balázs
kalocsa-kecskeméti érseket, a Magyar Katolikus
Püspökkari Konferencia Kulturális Bizottságá-
nak elnökét az egyházi könyvtárak nehézségei-
rõl. 2006 júliusában az elnökség egy tájékoztató

szakmai anyaggal megkereste a Magyar Ország-
gyûlés Kulturális és Sajtóbizottságát, majd talál-
kozott annak elnökségével. Az egyesület augusz-
tusban felvette a kapcsolatot, majd képviselõi 
találkoztak a kormány által létrehozott, az ún. va-
tikáni megállapodást véleményezõ bizottsággal.

A tárgyalásoknak, megkereséseknek sajnos
kézzel fogható eredménye nem volt, ha csak az
nem, hogy az egyházi közgyûjteményi támogatás
2007-ben is 500 millió Ft maradt. A 2006–2007-
es évet az egyházi könyvtárak kevés kivételtõl el-
tekintve „megszorító intézkedésekkel”, egyházi
fenntartóik nagyon koncentrált és „kifillérezett”
anyagi segítségével vészelték át. 

A 2008. évi egyházi közgyûjteményi támoga-
tással kapcsolatban az egyesület már 2007 õszén
elkezdett „harcolni”, amint ismertté vált a 2008.
évi költségvetés tervezete. A küzdelem „több
fronton zajlott”, az egyesület, de egyes intézmé-
nyek is küldtek a helyzetüket vázoló és segítséget
kérõ leveleket döntéshozó kormánypárti és ellen-
zéki politikusoknak, képviselõknek, illetékes 
bizottságoknak, akik támogatták is ügyüket, saj-
nos, sikertelenül. Ezen kívül megszólaltak a mé-
diában és megjelentek a sajtóban, nyilvános 
sajtótájékoztatót, tájékoztatót tartottak, és áhítatot.
Támogatást kértek és kaptak különbözõ könyvtá-
ros szakmai szervezetektõl (MKE, IKSZ, Egyete-
mi Könyvtárigazgatók Kollégiuma), akadémiku-
soktól. A tiltakozások, próbálkozások ellenére az
egyházi gyûjteményeknek szánt támogatás újabb
35%-kal csökkent, 500 millió Ft-ról 325 millió Ft-
ra. Ezt a támogatáscsökkenést 2007-hez hasonló-
an takarékoskodással, további megszorításokkal
és néhány helyen az egyházi fenntartó fokozot-
tabb segítségével vészelték át a könyvtárak. Né-
hány kivételtõl eltekintve azonban több könyv-
tárnak meg kellett tapasztalnia azt, hogy egyházi
fenntartóik számára az egyházi könyvtárak, le-
véltárak, múzeumok sorsa nem igazán fontos
kérdés. Bár a különbözõ egyházak és felekezetek
felépítésbeli, szervezeti, mûködési különbözõsé-
gei miatt az egységes fellépés az egyházi és álla-
mi fenntartók felé nehezen valósítható meg –
márpedig az állam egy ügyként, egy csoportként
kezeli ezeket az intézményeket, felekezetre való
tekintet nélkül –, bizonyára az egyházi gyûjtemé-
nyek sem tettek meg mindent fenntartóik befo-
lyásolására. Ha visszatekintünk az elmúlt másfél
évtizedre, mégis elmondhatjuk, hogy történt né-
mi változás, hiszen a különbözõ felekezetû egy-
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házi fenntartók már leülnek egymással tárgyalni,
és együtt folytatnak megbeszéléseket az állami
szervezetekkel, intézményekkel különbözõ kér-
désekrõl, így többek között az egyházak szerep-
vállalásáról a kultúra terjesztésében és annak tá-
mogatásáról. 

2008-ban az elõzõ év „sikertelen” próbálkozásai
után az egyesület vezetõségének többsége számára
nyilvánvalóvá vált, hogy az egyházi közgyûjtemé-
nyi támogatás összegének változása (növekedése)
érdekében idejében el kell kezdeni a harcot. Az
egyesület vezetõsége 2008-ban többször is találko-
zott Csepregi Andrással, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának
vezetõjével, és az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium Közgyûjteményi Fõosztályának és Könyvtári
Osztályának képviselõivel.

2008-ban az egész ország, minden terület gaz-
dasági helyzete katasztrofálissá vált. Talán min-
den eddigi évnél nehezebben született meg a
2009. évi költségvetés-tervezet. Az Országgyûlés
által megszavazott költségvetési törvényben egy-
házi közgyûjteményi támogatásra 2009-re végül
716 millió Ft szerepelt, amely összeg több, mint
a 2008. évi, de kevesebb, mint a 2005-ben kapott
összeg. Ehhez az összeghez különbözõ tárgyalá-
sok, megbeszélések és a szakmai szervezetek
(MKE, IKSZ) szolidaritásának eredményeként a
miniszter további, pályázati formában kifizetett
támogatást ígért. A 2009. évi költségvetés azon-
ban a világban, Európában, illetve Magyarorszá-
gon létrejött gazdasági recesszió és a magyaror-
szági belpolitikai helyzet (kormányváltás) miatt
még az év közepén is bizonytalan, minden terü-
letre elmondhatóan igaz, hogy a különbözõ ága-
zatok nem tudják, hogy mennyivel gazdálkod-
hatnak ebben az évben. 

A finanszírozással kapcsolatos küzdelmekhez
tartozik, hogy az 1990-es évek második felétõl
részben az egyesület tevékenységének köszönhe-
tõen, valamint a nyilvánosság vállalásának 
következményeként az egyházi könyvtárak szá-
mára megnyíltak a különbözõ pályázati lehetõsé-
gek. Ezzel létrejött egy kiegészítõ támogatási
forma, mely az alapfinanszírozáson túl fejlõdési
és fejlesztési lehetõséget jelentett. Ez azért is je-
lentõs, mert mind a mai napig vannak olyan
könyvtártípusok, melyek számára alig adódik pá-
lyázati segítség. Örvendetes fejlõdés, elõrelépés
volt, hogy ezzel a támogatási formával egyre
több egyházi könyvtár élt az elmúlt években. 

Kifejezetten az egyesület tevékenységének kö-
szönhetõen az elmúlt években az egyházi könyv-
tárak vagy más könyvtártípusok mellett az egy-
házi könyvtárak is többször kaptak pályázatként
bonyolódó, de nem mindig nyílt kiírásban meg-
pályázható támogatást különbözõ célokra. 

Az egyházi könyvtárak pályázati támogatást
kezdetben jobbára állományvédelmi célokra,
ezen belül restauráltatásra nyerhettek. Késõbb
egyéb témájú pályázatokon is indulhattak, pl.
korszerû könyvtári környezet megteremtése, te-
lematikai fejlesztések stb., vagyis korszerû köz-
könyvtári szolgáltatások biztosítására, minél
több társadalmi csoportot érintõ közfeladatok
vállalására. Ez utóbbi különösen is jellemzõ az
EU-s pályázatokra, amelyek az intézményes és
nem intézményes oktatás „alá rendelik” a könyv-
tárakat (iskolai oktatás, felnõttképzés, élethosz-
szig tartó tanulás).

Az egyes könyvtárakon kívül az egyesület is
nyerhetett támogatást a minisztériumtól
(NKÖM-OKM), a Nemzeti Kulturális Alaptól
(NKA) és a Nemzeti Civil Alapprogram-
tól (NCA) szakmai programok, továbbképzések
szervezésére, mûködési kiadásokra. Ezek a tá-
mogatások folyamatosan segítettek abban, hogy
a szervezet elvégezze vállalt feladatait: segítse a
magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárosok
munkáját, intézményeik mûködését.

2. Kapcsolat más könyvtári és egyéb szakmai
szervezetekkel, intézményekkel, részvétel külön-
bözõ szakmai fórumok, kuratóriumok, csoportok
munkájában 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése kezdettõl
fogva kapcsolatra törekedett a különbözõ könyv-
tári és egyéb szakmai szervezetekkel, intéz-
ményekkel, így a Magyar Könyvtárosok Egyesü-
letével (MKE), az Informatikai és Könyvtári 
Szövetséggel (IKSZ), a Publika Magyar Könyvtá-
ri Körrel, a Könyvtárostanárok Egyesületével, a
Könyvtári Intézettel, a nagy országos könyvtárak-
kal (Országos Széchényi Könyvtár – OSZK, Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár). A különbözõ szak-
mai szervezetek rendszeresen részt vettek egymás
rendezvényein, szakmai kerekasztalokon3 vitatták
meg az aktuális problémákat, feladatokat. 

A jól mûködõ szakmai kerekasztalon túl az
egyesület 2008-ban együttmûködési megállapo-
dást írt alá Bakos Klára (MKE) megkeresésére
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az „együttlib”-programban való részvételre. Az
„együttlib” = „E-Lib” valamennyi könyvtári
szakmai civil szervezet közös virtuális informá-
ciós bázisaként, érdekegyeztetõ fórumaként,
kerekasztalaként mûködõ elektronikus felület,
amely nyitott bármilyen új szervezõdésû könyv-
tári szervezet számára. 

A nem egyházi szervezetek mellett az egyházi-
szakmai szervezetekkel való együttmûködés
nemcsak kívánatos, de fontos és szükséges, mert
az egyházi intézményekben a múzeum, könyvtár,
levéltár gyakran a mai napig szoros gazdasági,
vezetési, mûködési szakmai közösségben létezik.
Továbbá a minisztérium szervezeti felépítésében
Közgyûjteményi Fõosztály és ezen belül könyv-
tári, levéltári stb. osztály szerepel, és az állami tá-
mogatás elnevezése is egyházi közgyûjteményi
támogatás. 

Az egyesület 2005-tõl kereste tudatosabban a
kapcsolatot a Magyarországi Egyházi Levéltá-
rosok Egyesületével (MELTE). 2005 õszén kö-
zösen fogalmazták meg tiltakozásukat a 2006.
évi egyházi közgyûjteményi támogatás csökken-
tésével kapcsolatban. 

2006 novemberében alakult meg a már régóta
tervezett Egyházi Múzeumok Egyesülete
(EME), melynek létrejöttét a már meglévõ két
egyesület örömmel várta, és gyakorlati tanácsok-
kal is segítette. 

A különbözõ egyházi intézmények az egyesüle-
ti munka során megtapasztalták, hogy fellépésük
egyenként messze nem lehet olyan sikeres, mint
amikor felekezetre való tekintet nélkül, együtt és
egységesen próbálják érdekeiket érvényesíteni.  

Bár az EKE már korábban tervezte és szorgal-
mazta, a három szakmai szervezet elnökei 2008-
ban találkoztak elõször. Az összefogást a 2009.
évre várható gazdasági-finanszírozási helyzet
ösztönözte. 

A három egyházi-szakmai egyesület 2009-ben
együtt rendezte meg éves találkozóját Gyulafe-
hérváron. Bár a nagy távolság és a gazdasági
helyzet miatt a rendezvényen nem vettek a szo-
kásos számban részt az egyházi könyvtárosok,
levéltárosok, muzeológusok, de reméljük, hogy a
közös rendezvény szorgalmazza és elõsegíti a jö-
võbeli együttmûködést. 

A szakmai szervezetekkel való jó kapcsolaton és
együttmûködésen túl az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése képviselõi részt vesznek különbözõ
kuratóriumok, testületek, bizottságok munkájában

közvetlenül vagy közvetve. Ez utóbbi azt jelenti,
hogy amikor a könyvtáros területnek kell valami-
lyen ügyben, egy-egy feladat elvégzésére képvise-
lõt állítania, általában a nagyságát, taglétszámát,
szakmai és érdekérvényesítõ erejét tekintve két ve-
zetõ egyesület (MKE, IKSZ) jelöltjeit támogatja. 

3. Bekapcsolódás országos programokba

Az egyesülésen keresztül az egyházi könyvtárak
a legkülönbözõbb országos programokba, kezde-
ményezésekbe, felmérésekbe kapcsolódtak be az
elmúlt években.

1998 és 2009 között részt vettek a Frankfurti
Könyvvásár elõkészítésében, a nyilvános és nem
nyilvános könyvtárak mûködésére és a könyvtá-
ros életpályamodellre vonatkozó koncepció ki-
dolgozásában, a nemzeti kulturális vagyon digi-
talizálásával kapcsolatos felmérésben, az Orszá-
gos digitalizálási terv elkészítésében, a MOKKA
és még inkább a MOKKA-R feltöltésében. Segí-
tettek különbözõ pályázati és egyéb támogatások
elnyerésében és elosztásában. Különbözõ szak-
mai anyagok (A magyar könyvtárügy marketing-
stratégiája 2005–2007, Kulturális stratégia, Por-
tál program – Könyvtári stratégiai fejlesztési 
célok 2007–2013) és jogszabálytervezetek véle-
ményezésével az egész magyar könyvtárügyet
szolgálták. A magyar könyvtárosság etikai kóde-
xe címû dokumentum elõkészítésével és aláírásá-
val segítették a könyvtári terület hatékonyabb
mûködését. Az egyesület szorgalmazta az egyhá-
zi könyvtárosok bekacsolódását a kulturális
szakemberek szervezett továbbképzésébe. 
A szervezet ösztönözte az egyházi könyvtároso-
kat és könyvtárakat a különbözõ évenként meg-
rendezett országos könyvtári rendezvényeken
való részvételre (Networkshop, Internet Fiesta,
Könyvtárak összefogása a társadalomért, Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztivál). Az egyházi
könyvtárak egyesületbe szervezettsége elõsegí-
tette a 2006-ban elindult szakfelügyeleti vizsgá-
latok megszervezését és lefolytatását.

4. XX–XXI. századi korszerû (egyházi) könyvtár
megteremtése: szakmai koncepció, humánerõ-
forrás, információs technika

Az egyesület mindenkori vezetése hol tudatosan
felmérve a magyar könyvtárügy alakulását és az
egyházi könyvtárak helyzetét és szerepét helyet
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és szót kért e könyvtárcsoport számára, hol a
megmaradás kényszerébõl ugyan, de „belesodró-
dott” az országos könyvtáros szakmai progra-
mokba. 

Az egyesülés felelõs vezetõsége szakmai na-
pok, konferenciák, továbbképzések szervezésé-
vel tudatosan szorgalmazta a tudományosság, a
szakmaiság élénkítését az egyházi könyvtárak-
ban. A szakmaiságnak legalább három fontos té-
nyezõje van: szakmai koncepció; szakképzett, jól
felkészült, innovatív könyvtárosok; korszerû in-
formációs technika.

a) Szakmai koncepció: közgyûjteményi jelleg,
közszolgálatiság, nyilvánosság.  

A már emlegetett, 1997-ben létrejött, 1998-ban
hatályba lépett és 1999-ben törvényerõre emel-
kedett ún. Vatikáni megállapodás 4. cikke rendel-
kezik arról, hogy a magyar állam részt vállal a
vallási kulturális örökség emlékeinek és az egy-
házi szervek és intézmények tulajdonában lévõ
mûemlékeknek és mûvészi alkotásoknak a felújí-
tásában, megõrzésében, gyarapításában és köz-
használatuk biztosításában. Továbbá: az állami-
akhoz hasonló mértékben anyagilag támogatja az
egyház szervezetei és intézményei tulajdonában
lévõ levéltárak és könyvtárak mûködését. A ren-
delkezés „szépséghibáiról”, hogy ti. az állami 
támogatás mértékének megállapításánál az ellá-
tandó feladatok mellett a mindenkori államház-
tartási lehetõségeket, valamint az 1997. évi támo-
gatás összegét veszi alapul, és hogy az állami 
intézményekéhez csak hasonló, de nem azonos
mértékû támogatást biztosít, már szóltunk. Arról
azonban még nem, hogy a dokumentumnak az az
elõírása vagy ígérete, hogy az állam részt vállal a
vallási kulturális örökségnek nemcsak a megõr-
zésében, hanem közhasználatának biztosításában
is, kijelölt egy irányt, megfogalmazott egy olyan
feladatot, amely napjainkig és egyre jobban meg-
határozza az egyházi könyvtárak mûködését. 

Ennek a koncepciónak volt a talán ki sem mon-
dott következménye, hogy az egyházi könyvtá-
rak fejlõdésében és fejlesztésében a „minta” a te-
lepülési könyvtár lett. Visszatekintve az elmúlt
másfél évtizedre azt mondhatjuk, hogy ennek a
szemléletnek elõnye és hátránya is érezhetõ. Elõ-
nye, hogy települési könyvtár több van, mint más
egyéb könyvtártípus, pl. szakkönyvtár, ezért a 
települési könyvtár mûködése és mûködtetése
„begyakorlottabb” más könyvtárcsoporténál.
Hátránya viszont, hogy az egyházi könyvtárak

állománya inkább a szakkönyvtárra (teológiai
szakkönyvtár) mint könyvtárcsoportra hasonlít,
de települési könyvtárként kényszerül szolgáltat-
ni. Ahhoz tehát, hogy az egyházi könyvtárak új-
ra életre keljenek, hogy „visszaverekedjék” ma-
gukat az országos könyvtári hálózatba, az elmúlt
két évtizedben közgyûjteményi jellegüket kellett
bizonyítaniuk, azt, hogy közmûvelõdési felada-
tokat is ellátó könyvtárak és nem múzeumok. 

A másik fontos, az egyházi könyvtárak mûkö-
dését meghatározó dokumentum a minden ma-
gyarországi könyvtárra hatályos, így az egyházi
könyvtárakra is érvényes, 1997-ben megszületett
„kulturális törvény”4 volt. Az egyházi könyvtá-
rak számára igen nagy jelentõségû volt a tör-
vényben megfogalmazott nyilvánosság fogalma.
A jogszabály a korábbi tipizálás – közmûvelõdé-
si könyvtár, szakkönyvtár stb. – helyett nyilvános
és nem nyilvános könyvtárról beszél, és elõírja,
hogy a nyilvános könyvtárakról az illetékes mi-
nisztérium jegyzéket vezessen. Az egyházi
könyvtárak számára ez az új tipizálás különbözõ
szakmai, státuszbeli elõnyöket és a financiális
alapforrásokon túli támogatások lehetõségét je-
lentette. Elõsegítette, hogy a könyvtárak bekerül-
hettek az élõ könyvtári rendszerbe. A hazai több
mint hetven egyházi-felekezeti könyvtár közül
napjainkban harminc nyilvános. A „kulturális
törvény” és a nyilvános könyvtárak jegyzékének
vezetésérõl szóló miniszteri rendelet megjelené-
se után a nyilvános státusz vállalása és elnyerése
nagymértékben elõsegítette az érintett egyházi
könyvtárak új életre ébredését. A nyilvános stá-
tusz azonban együtt jár bizonyos, az egyházi
könyvtáraktól idegen „közszolgálatisággal” is. 

b) Humánerõforrás
Az 1990-es években az egyházi könyvtárakban

bekövetkezett változásokat jelentõsen elõsegítet-
te az a tény, hogy amíg korábban e könyvtárak
élén általában nem könyvtáros végzettségû idõs
pap, szerzetes, lelkész állt, címként viselve a
könyvtárvezetõi tisztséget, addig a rendszervál-
tás után egyre több egyházi könyvtár élére került
világi, könyvtáros végzettségû vezetõ. Ezek a fi-
atal szakképzett kollégák jobban ismerték a hazai
könyvtárügyet, a korszerû technikát és technoló-
giát, a külföldi szakmai fejlõdési irányokat, vi-
szont tanulmányaik során általános szakmai és
inkább települési könyvtárban használható alap-
képzést kaptak. Az adott könyvtár vezetését, a
gyûjtemény gondozását gyakran nem „szaksze-
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rûen” vették át, nem volt olyan, az adott gyûjte-
ményt ismerõ tapasztalt könyvtáros, aki érdem-
ben átadta volna a könyvtárat, segített volna tájé-
kozódni a helyi körülmények között. 

Az egyházi könyvtárak, levéltárak, múzeumok
„gyûjtemények” néven gyakran gazdasági, mun-
kaügyi stb. szempontból is együtt dolgoznak. Van-
nak olyan könyvtárak, melyek vezetõje muzeoló-
gus vagy levéltáros, és ez az adott intézmény mû-
ködésén is érzõdik, hiszen ezek más-más szak-
mák, más-más gondozást kívánó gyûjtemények.  

Az egyházi könyvtárakban átlagosan három-öt
fõ dolgozik. Mindenkinek minden könyvtári fel-
adatot el kell tudnia végezni, nincsenek osztá-
lyok, munkacsoportok, mûhelyek. A muzeális te-
remkönyvtárral bíró mûemlék könyvtárakban a
könyvtárosok gyakran idegenvezetõi feladatokat
is ellátnak, de olykor õk a teremõrök és a takarí-
tók is. 

Ezekben a könyvtárakban kisebb az olvasófor-
galom, nem a szokásos értelemben vett olvasók,
inkább a szakkönyvtárakat használó (tudomá-
nyos) kutatókra vagy a települési könyvtárakban,
a helyismereti gyûjteményben olvasókra-kuta-
tókra emlékeztetõ könyvtár-használók látogatják
ezeket az intézményeket, akik azonban speciális
kiszolgálást és szolgáltatásokat kívánnak. 
A könyvtáros is hasonló munkát végez, mint egy
szakkönyvtárban vagy egy települési könyvtár
helyismereti gyûjteményében dolgozó kolléga.

Végzettség-képzettség szempontjából a könyv-
tárosok zöme egyetemet vagy fõiskolát végzett,
bár nem mindig szakirányú végzettségû, esetleg
a nem szakirányú diplomájuk mellett fõiskolai
vagy középfokú könyvtárosi képesítéssel rendel-
kezõ kollégák.

A könyvtárak zömében nincs külön „régi
könyves” szakember, és ha teológiai szakkönyv-
tárnak tekintjük ezeket a könyvtárakat, a teológi-
ában és a könyvtáros szakmában egyaránt járatos
szakember sem. A könyvtárosok munkaidejük
egy részében minden speciális szakképzettség
nélkül foglalkoznak a muzeális, ill. a legkülön-
bözõbb nyelvû teológiai anyaggal. Ez igazában
csak annyit jelent, hogy helyben használatra elõ-
keresik és kikészítik a tudományos kutatók által
kért könyveket. Továbbá lehetõség szerint resta-
uráltatják, valamint kiállításokra elõkészítik a ré-
gi dokumentumokat. Tevékenyebb kollégák digi-
talizáltatják gyûjteményük egyes kincseit, és
elektronikus vagy hagyományos kiadványt ké-

szíttetnek róluk. Az állandó munkatársak száma
nem teszi lehetõvé a komolyabb szakmai 
munkát.

Az adott anyagi feltételek mellett tudományos
munkatárs foglalkoztatása, akárcsak egy ilyen
státusz megteremtése, lehetetlen feladat. Egyes
könyvtáraknak vannak „külsõs” munkatársai, tu-
dományos kutatók, szakemberek, akik bizonyos
„célfeladatokat” végeznek el (pl. az õsnyomtat-
ványok bibliográfiájának elkészítése). Õket
azonban – pénz hiányában – a legritkább esetben
kéri fel az adott könyvtár, inkább egy-egy orszá-
gos könyvtár vagy munkacsoport kezdeményezi,
esetleg egyéni kutatás ösztönzi, s díjazásuk pá-
lyázati támogatásból oldható csak meg. A feldol-
gozómunkában néhány helyen szakmai gyakor-
latukat végzõ egyetemisták vesznek részt.

A muzeális állományt katalógus vagy kiadvány
formájában feltáró kutatómûhely csak egy-két
helyen mûködik. Az egyházi könyvtárakban a ré-
gi könyvekkel foglalkozók ismerik ugyan a nagy
országos könyvtárakban vagy más intézmények-
ben mûködõ tudományos mûhelyeket, de mun-
kájukban nem vesznek részt. Az országosan híres
„régi könyves” szakemberekkel kapcsolatuk in-
kább hivatalos munkakapcsolat, mint személyes.
A kapcsolatfelvételt egy-egy kiállítás, kiadvány
stb. ösztönzi. 

A teljesen egyenetlen képzettségi feltéteken az
egyesület az alapképzés és szakirányú, sokoldalú
továbbképzések szorgalmazásával és szervezésé-
vel próbál segíteni. 

c) Információs technika
A technikai fejlõdés, az információrobbanás, a

felgyorsult élet, a XXI. század olyan kihívást je-
lentett, amelyre a sajátos állománnyal rendelke-
zõ, sajátos helyzetben levõ egyházi könyvtárak-
nak is felelniük kellett. 

Más típusú könyvtárakhoz hasonlóan az egy-
házi könyvtáraknak is két fontos feladatot kellett
és kell elvégezniük: az egyik a számítógépes ka-
talogizálás (adatbázis-építés), a másik a digitali-
zálás. 

A magyarországi egyházi könyvtárakban csak
a rendszerváltás után jó néhány évvel merülhetett
fel a könyvtári állomány számítógépes feldolgo-
zásának lehetõsége, jóllehet szükségességét már
korábban is érezték a rohamos technikai fejlõdés
következményeként. Az egyházi könyvtárak ese-
tében nehézséget jelentett azonban, hogy nem
könnyen sikerült olyan programot találni, amely
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alkalmas volt a könyvtárainkban õrzött speciális
állomány feldolgozására (õsnyomtatvány, antik-
va, modern könyv, kézirat, térkép stb.).

Az Országos Katolikus Gyûjteményi Központ
(OKGYK) és az Egyházi Könyvtárak Egyesülé-
se segítségével és koordinálásával találtak rá az
egyházi gyûjtemények az Orbis programra, 
melyet késõbb a katolikus könyvtárak zöme
használt. Ezen kívül kezdetben az egyházi
könyvtárakban a Corvina, a TINLIB, az Aleph és
a Szirén program volt népszerû.

Az 1990-es évek közepétõl minden egyházi
könyvtárban elkezdõdött a számítógépes feldol-
gozás – különbözõ programokkal. Legtöbb he-
lyen az Orbis programot használták. 

2000-ben jött létre az Orbis alapú, Theca elne-
vezésû internetes adatbázis (www.osb.hu/biblio),
amely közös keresõfelületet biztosított hét egy-
házi könyvtár anyaga egy részének elérésére. 

Talán semmilyen más területen nem változott
olyan gyorsan a világ, mint az informatikában.
Már az Orbis bevezetésekor érezni lehetett, hogy
néhány éven belül korszerûbb rendszert kell
használniuk azoknak a könyvtáraknak, amelyek
nem akarnak lemaradni, elszigetelõdni, könyv-
raktárként létezni. 

A kor és a szakma követelményeit felismerve a
távolabbi cél a különbözõ programokat használó
könyvtárak közötti kapcsolatteremtés volt, és a
kapcsolódás és adatszolgáltatás lehetõségének
megteremtése nemzeti és nemzetközi adatbázi-
sokhoz. Ennek feltétele és elsõ lépése valamilyen
integrált rendszer bevezetése.

Voltak olyan könyvtárak, amelyek az egyesü-
lettõl függetlenül, egyedül, külön utakat járva be,
fenntartóik segítségével, egy-egy agilis rendszer-
gazda bábáskodása mellett vásároltak és vezettek
be új programot, pl. a TINLIB-et használók a
HUNTÉKA programra, a Szirént használók
Sziklára tértek át, és voltak, akik összefogva és
együttmûködve váltottak, pl. az Orbist használók
közül többen csatlakoztak a Corvina programmal
dolgozókhoz.   

2004-tõl kezdve az egyesület az összes egyhá-
zi könyvtárat összefogva és képviselve tudatosan
megpróbálta elõkészíteni az egyre sürgetõbbé vá-
ló szoftverváltást. Ennek érdekében a könyvtáros
szakmában legjobban elfogadott és legeredmé-
nyesebb rendszerekrõl, de különbözõ szoftverek-
re nyitottan szakmai napokat, értekezleteket, be-
mutatókat szervezett, tárgyalásokat folytatott

meghatározó szoftveres szakemberekkel, cégek-
kel, egy a számítástechnikai fejlettségre irányuló
felmérés alapján elkészített egy szakmai anyagot
és egy pályázat reális reményével eljuttatta a do-
kumentumot a döntéshozóknak.

A törekvésekrõl, próbálkozásokról és az ered-
ményekrõl a következõ fejezetben olvashatunk
részleteket: 6. Munkacsoportok, „ad hoc” társu-
lások, munkaközösségek – b) A szoftveres mun-
kacsoport.

Napjainkban minden egyházi könyvtárban
használnak valamilyen számítógépes programot,
kb. húsz könyvtárban integrált rendszert. 

Az elmúlt években fontos kérdéssé vált az egy-
házi könyvtárakban található dokumentumok di-
gitalizálása is.

A digitalizálás célja állományvédelem (a kul-
turális értékek megõrzése, értékes anyagok ron-
gálódásának csökkentése, az eredeti dokumen-
tum helyett a digitalizált változat szolgáltatása a
kutatónak); ismeretterjesztés – dokumentum-
szolgáltatás (a hozzáférési lehetõség növelése);
duplikálás (nehezen hozzáférhetõ anyag sokszo-
rosítása pl. oktatási céllal, vagy már kevésbé hoz-
záférhetõ, akárcsak XX. századi munka biztosí-
tása az olvasó számára); raktározás, õrzés szem-
pontjából pedig helymegtakarítás. Az egyházi
könyvtárakban az állományvédelem az elsõdle-
ges, minden mást megelõzõ szempont, s csak
másodlagos az ismeretterjesztés, bár fontos a
duplikálás is.

A digitalizálás óriási munka; körültekintõ ter-
vezést és országos, sõt nemzetközi összefogást
igényel. Ezen kívül költséges vállalkozás is,
melybe az egyházi könyvtárak egyenként nem
képesek belefogni. Ám mivel az egyházi könyv-
tárak õrzik a nemzeti kulturális vagyon jelentõs
részét, egy országos nagy digitalizálós progra-
mot nem lehet megvalósítani e könyvtárak 
nélkül. 

2003-ban az egyházi könyvtárak az Egyházi
Könyvtárak Egyesülésén keresztül adatokat szol-
gáltatva részt vettek a nemzeti kulturális vagyon
mennyiségi számbavételére irányuló felmérésben. 

2004-ben, az adódó lehetõséggel élve, több
egyházi könyvtár nyert támogatást a digitalizálást
szorgalmazó IHM pályázaton. Ezen „felbátorod-
va” a következõ években néhány könyvtár erre
szakosodott céggel digitalizáltatta gyûjteménye
érdekesebb darabjait és kiadványokat (CD, DVD,
hasonmás nyomtatvány) készíttetett belõle.
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2005-ben készült el az Országos könyvtári di-
gitalizálási terv, melynek megvalósítását 2007 és
2013 között reméli a könyvtáros szakma. A terv
elkészítésben és véleményezésében is részt vett
az egyesület. Az egyházi könyvtárak készek arra,
hogy tevékenyen elõsegítsék a terv végrehajtását,
az országos könyvtári kulturális kincs digitalizá-
lását. 

2008-ban több könyvtár indult a Reneszánsz
év keretében kiírt Digitális képkönyvtár pályá-
zaton.

5. Tudományos konferenciák, szakmai napok, to-
vábbképzések

Már az elsõ „hivatalos” közgyûlésen (1996 októ-
bere, Ráday Könyvtár) kialakult az éves összejö-
vetel rendje: közgyûlés (elnöki, titkári beszámo-
lóval, aktuális kérdések megvitatásával),
elõadás(ok) – késõbb szakmai konferencia, szak-
mai kirándulás.

1996 és 2001 között az éves találkozókon még
csak egy-két elõadást hallhattak a résztvevõk,
2002-tõl a szakmai program egyre tudatosabban
szervezve tematikus tudományos konferencia
rangjára emelkedett, és 2005-tõl a konferencia
mellett szintén tematikus szakmai napot is szer-
vezett az egyesület. Ez utóbbin az egyes tag-
könyvtárakban folyó munkáról számoltak be az
elõadók.   

1996-ban a Ráday Könyvtárban Rozsondai
Marianne (MTA Könyvtára) vetített képes elõ-
adását hallgathattuk a könyvkötésekrõl, 1997-
ben Pápán Köntös László a pápai református
gyûjtemény, Mezei Zsolt a református könyvtár
történetérõl beszélt. 1998-ban Egerben Bitskey
István és Lõkös István professzorok Eger kultúr-
történetérõl szóló elõadásait hallhatták a résztve-
võk, majd Törökné Jordán Katalin (OSZK) a
Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munka-
közössége által kezdeményezett, az OSZK-ban
folyó munkát, Tóth Elek (NKÖM) pedig az új
könyvtári törvényt ismertette. 1999-ben Sopron-
ban a könyvtári gyûjtemények állományvédelme
volt a téma. Elõadóink Kastaly Beatrix (OSZK),
Schramkó Péter (Ars Alba Restaurátormûhely,
Szentendre) restaurátorok és Hajdú Zsófia Edit
(Museumsystems Kft.) voltak. 2000-ben Eszter-
gomban az abban az évben elkészült Theca inter-
netes adatbázist mint saját munkáját mutatta be
Soós Péter, a Pannonhalmi Fõapátság rendszer-

gazdája és Broczky István, az Országos Katolikus
Gyûjteményi Központ (OKGYK) munkatársa.
Pannonhalmi kolléga, Izer Zoltán az egyesület
honlapjának tervérõl, Homor Ferenc (Piarista
Könyvtár, Budapest) a készülõ levelezõlistáról
beszélt. 2001-ben Debrecenben Az egyházi
könyvtárak jelentõsége a magyar mûvelõdéstör-
ténetben címmel Szelestei Nagy László (akkor
már a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára,
korábban az OSZK egyházi könyvtárakért fele-
lõs munkatársa) tartott elõadást. A konferencián
vendég volt Ecsedy István államtitkár (Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma) és Ravasz
Levente (NKÖM Egyházi Ügyekért Felelõs Osz-
tályának osztályvezetõje) is, akik elõadásukban,
hozzászólásukban Szelestei Nagy László elõadá-
sához kapcsolódva az egyházi könyvtárak jelen-
tõségérõl beszéltek, rámutattak aktuális feladata-
ikra, és a közgyûlés résztvevõinek hozzászólásai
alapján elemezték az adott egyházi könyvtár-
ügyet, elhelyezve a hazai könyvtárügyben.

Az évek során – néhány kivételtõl eltekintve –
kialakult az konferenciák váltakozó tematikája is.
Az egyik évben állományvédelemmel (a gyûjte-
mények gondozása, prevenció, egyedi és általá-
nos restauráltatás, a gyûjtemények kultúrtörténeti
értéke, általában a kulturális örökség védelme), a
másik évben a tudományos-technikai kihívások-
kal (internetes segédletek a könyvtári munkában,
régi gyûjtemények, állományok számítógépes
feldolgozása, a régi és sok esetben holt anyag
életre keltése, digitalizálás, adatbázis-építés, kor-
szerû könyvtári szoftverek, az egyházi könyvtárak
evangelizációs szerepe a XXI. században) kapcso-
latos elõadásokat hallgathatnak a résztvevõk. 

A két alaptéma az egyházi könyvtár sajátossága-
iból adódott, mert ezek a gyûjtemények muzeális
és modern intézmények is egyszerre. Az egyházi
könyvtáraknak egyszerre feladatuk a nemzeti kul-
turális vagyon részét jelentõ gyûjtemény gondozá-
sa, feltárása, digitalizálása, restauráltatása, méltó
és megfelelõ helyen való elhelyezése, állag- és va-
gyonvédelme, ugyanakkor egy folyton gyarapodó,
technikailag jól felszerelt, a modern kor követel-
ményeinek megfelelõ szakkönyvtár építése.

2002-ben Pannonhalmán a XXI. század kihívá-
saira figyelve a technikai fejlõdés, az információ-
robbanás, az adatbázis-építés és egyéb olyan té-
ma került szóba, amelyre a sajátos állománnyal
rendelkezõ, sajátos helyzetben levõ egyházi
könyvtáraknak is felelniük kell. A Régi és új – Az
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egyházi könyvtárak szerepe és feladata az infor-
mációs társadalomban címû konferencia prog-
ramjában a következõ elõadók és elõadások sze-
repeltek: Koltay Tibor (PPKE Jog és Államtudo-
mányi Kar Könyvtára): A papír-könyvtártól az
internet-könyvtárig – A könyvtári feldolgozó- és
tájékoztatómunka internet forrásai az egyházi
könyvtárakban; Kokas Károly (SZTE Könyvtár-
tudományi Tanszék): Hogyan digitalizáljunk? 
A digitalizálás lehetõségei és eredményei; Kele-
men Eörs (Pytheas Kft.): A DigiBook könyvdigi-
talizáló rendszer; Keveházi Katalin (SZTE
Könyvtártudományi Tanszék): Régi könyvek
(gyûjtemények) számítógépes feldolgozása (hol?
milyen programmal? eredmények?); Broczky
István (OKGYK) – Berecz Ágnes (Ráday Könyv-
tár) – Török Beáta (Szegedi Hittudományi Fõis-
kola Könyvtára): Szoftverfeljesztés az egyházi
könyvtárakban; Bánhegyi Miksa (Fõapátsági
Könyvtár, Pannonhalma): Az egyházi könyvtárak
evangelizációs szerepe a XXI. században.

2003-ban Sárospatakon a kulturális értékekrõl
hallhattunk elõadásokat a Kulturális örökség vé-
delme címmel meghirdetett tanácskozáson. Elõ-
adók és elõadások voltak: Kenyéri Katalin
(NKÖM): A kulturális örökség védelme a jogsza-
bályok tükrében; Wojtilláné Salgó Ágnes
(OSZK): Védés – nemzeti örökség; Varga Kálmán
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal): A Kulturá-
lis Örökségvédelmi Hivatal munkájáról.

2004-ben Kalocsa és Kecskemét együtt szer-
vezte az Egyházi könyvtárak a változó hazai
könyvtárügyben (Stratégia, cél, jövõkép, menedzs-
ment) címû konferenciát. Bánhegyi B. Miksa (Fõ-
apátsági Könyvtár, Pannonhalma): 10 éves az
Egyházi Könyvtárak Egyesülése; Skaliczki Judit
(NKÖM): Európai könyvtárügy – hazai felada-
tok és megoldások; Dippold Péter (Könyvtári In-
tézet): A magyar kulturális közvagyon digitalizá-
lási prioritásainak feltérképezése – Egy felmérés
tanulságai; Szelestei Nagy László (Pázmány Pé-
ter Katolikus Egyetem): Új lehetõségek a hatá-
ron túli egyházi könyvtárakkal való kapcsolatban
az uniós csatlakozás után; Monok István
(OSZK): Az 1850 elõtt nyomtatott könyvek és
kéziratok központi nyilvántartása és közös feldol-
gozása; Kenyéri Katalin (NKÖM): A könyvtá-
rakban õrzött muzeális anyag új szabályozása;
Hegedüs András: Digitalizálási projekt – beszá-
moló; Homor Ferenc: A SZIKLA-21 könyvtári
program bemutatása címmel tartott elõadást.

A 2005-ben Csurgón szervezett konferencia cí-
me A tudás gyökere keserû, gyümölcse penig gyö-
nyörûséges (Apáczai Csere János) (Iskolai és egy-
házi felsõoktatási könyvtárak régen és ma) volt.
Elõadók és elõadások voltak: Jelenits István (pia-
rista tanár): Tanító-rendek és iskoláik könyvtárai
Magyarországon; Korzenszky Richárd (bencés 
tanár): Az egyházi könyvtárak helyzete a rendszer-
váltás után; Balogh Mihály (Országos Pedagógi-
ai Könyvtár és Múzeum): Az egyházi és felekeze-
ti iskolai könyvtárak története és sorsa különös 
tekintettel a XX. századra; Nagy Attila (OSZK): 
A református kollégiumok és gyûjtemények mûve-
lõdéstörténeti jelentõsége mai szemmel.

A 2006-os szegedi konferencia címe: A jövõ
korszerû könyvtárai: modernizálás mûemléki
környezetben, könyvtárépítés, könyvtár-techno-
lógia. Mader Béla (SZTE): Tapasztalatok 
könyvtárépítés után – A könyvtárépítésrõl, az új
egyetemi könyvtár kapcsán; Bakonyi Géza
(SZTE): Könyvtárosképzés a bolognai folyamat-
ban – A könyvtárosképzés múltja, jelen és jövõje;
Drótos László (SZTE): E-könyvtári újdonságok
– Új fejlemények a digitális könyvtárak terüle-
tén; Fehér Miklós (OSZK): Korszerû mûködés –
integráció. Szándékok és tévhitek címmel tartott
elõadást. 

2007-ben Szombathelyen a tisztújító közgyû-
lést a Mûhelymunka egyházi könyvtárakban. Kü-
lönleges gyûjteményeink megismertetésének le-
hetõségei a szakmai és a nagyközönséggel: feltá-
rás – népszerûsítés – kiadványok – elõadások
címû konferencia követte. Elõadók és elõadások
voltak: Rétfalvy Gábor (Berzsenyi Dániel Fõis-
kola, Szombathely): A Szombathelyi Egyházme-
gyei Könyvtár õsnyomtatványainak katalógusa;
Velenczei Katalin (OSZK): A Székesfehérvári
Püspöki Könyvtár õsnyomtatványai; Köblös Jó-
zsef (Pápai Református Gyûjtemények): Iskola-
történeti kutatások a pápai református gyûjtemé-
nyekben–program bemutatása; Berecz Ágnes –
Borvölgyi Györgyi – Csenki Éva (Ráday Könyv-
tár): A Ráday örökség gondozása; Mányoki János
(Evangélikus Országos Könyvtár): A könyvtár
mint  szerkesztõség – a Credo címû folyóirat; Hu-
bert Gabriella (Evangélikus Országos Könyvtár):
A Podmaniczky–Degenfeld Könyvtár feltárása,
gondozása, õrzése.

2008-ban Egerben A könyvtár és kiállítás – 
A könyvtár mint kiállítási helyszín, kiállítást be-
fogadó és lebonyolító intézmény és 2008 a Biblia
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Éve volt a konferencia témája. Elõadók és elõ-
adások voltak: Löffler Erzsébet (Eger): Eger, az
ezeréves püspöki székhely; Sirató Ildikó (OSZK):
Mennyibe kerül egy kiállítás?; Petercsák Tivadar
(Dobó István Vármúzeum, Eger): A Dobó István
Múzeum mûködése, tevékenysége; Gáborjáni
Szabó Botond (Debrecen): A Biblia Sacra
Hungarica címû kiállításról.

A korábbi években az éves közgyûlésekhez
kapcsolódóan, 2005-tõl pedig már külön szak-
mai délelõttökön elõadások, beszámolók hang-
zottak el az egyes könyvtárakban folyó kutató- és
mûhelymunkáról, valamint az egyházi könyvtá-
rakat érintõ kérdésekrõl. 

2005-ben az egyesületi munkacsoportok veze-
tõi számoltak be a szakmai csoportok tevékeny-
ségérõl, a résztvevõk megismerkedhettek egy
CD-kiadvánnyal, és hallhattak egy szoftveres fel-
mérésrõl és az állományvédelemrõl.  

2006-ban a konferenciához kapcsolódó szak-
mai napon a vallási és kulturális turizmus és is-
meretterjesztés kapott kiemelt szerepet. Kiss Ta-
más (Egyházmegyei Könyvtár és Kincstár,
Gyõr): Vallási és kulturális turizmus, ismeretter-
jesztés – XXI. századi „kihívások” egy egyház-
megyei könyvtár és múzeum számára címû elõ-
adását Fischerné Grócz Zita (Fõszékesegyházi
Könyvtár, Kalocsa): Vallási és kulturális turiz-
mus, egy muzeális gyûjtemény bemutatásának le-
hetõségei a nagyközönség számára – eredmények
és tervek a kalocsai Fõszékesegyházi Könyvtár-
ban címû bemutató-elõadása követte. Utánuk ki-
sebb beszámolók, tájékoztatók következtek.
Berecz Ágnes (Ráday Könyvtár) és Keveházi
Katalin (Szegedi Tudományegyetem Egyetemi
Könyvtár) a MOKKA-R egyesület munkájáról,
Baranya Péter (Veszprémi Hittudományi Fõisko-
la Könyvtára) az integrált könyvtári rendszer be-
vezetését segítõ szoftverváltási pályázat eredmé-
nyeirõl, Ásványi Ilona (Fõapátsági Könyvtár) az
egyházi könyvtárak szakfelügyeletérõl tájékoz-
tatta a résztvevõket. A szakmai nap végén azok-
nak a határon túli könyvtáraknak a képviselõi
mutatkoztak be, amelyek nem tagjai az egyesü-
letnek, de vendégként részt vettek a szakmai ösz-
szejövetelen.

2007-ben a szakmai délelõtt címe Kultúra –
kultusz – hagyomány – õrzés volt.  Elõadók és
elõadások: Gáborjáni Szabó Botond (Debrecen,
Református Nagykönyvtár): Kulturális élet – re-
formátus szellemiség Debrecenben; Dobri Mária

(Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár): 
A Szent Márton kultusz és hagyomány Szombat-
helyen; Mezei Zsolt (Pápa, Református Nagy-
könyvtár): Az 1848-as kultusz és hagyomány Pá-
pán; Fogarasi Zsuzsanna (Kecskemét, Ráday
Múzeum): Ravasz László emlékezete; Löffler
Erzsébet (Eger, Fõegyházmegyei Könyvtár):
Pyrker érsek és az egri vár kultusza; Oláh Róbert
(Debrecen, Református Nagykönyvtár): A Deb-
receni Református Könyvtár RMK gyûjteményé-
nek számítógépes nyilvántartása.

2008-ban a konferencia és a szakmai délelõtt
nem különült el egymástól, ill. az egyetlen szak-
mai program két, de egymással összefüggõ címet
kapott. A könyvtár és kiállítás (a könyvtár mint
kiállítási helyszín, kiállítást befogadó és lebo-
nyolító intézmény) részben elméletibb, az aktuá-
lis 2008 a Biblia Éve részben gyakorlatibb elõ-
adásokat hallhattunk. 

Az utóbbi években az egyesület év közben is
rendezett házi konferenciákat, szakmai napokat,
továbbképzéseket. 

2005-ben szoftverbemutatót, melyen a Corvina,
a HunTéka és a Szikla program „mutatkozott be”.
Ez a rendezvény ösztönzés kívánt lenni arra, hogy
az egyházi könyvtárak elgondolkodjanak a szoft-
verváltás szükségességérõl, hogy a kor követel-
ményeinek megfelelõen integrált rendszert vezes-
senek be. Ebben az évben egy szakmai napot is
szervezett az egyesület, melyen a MOKKA-val és
a MOKKA-R egyesülettel ismerkedhettek meg a
résztvevõk, és egy konferenciát is tartott az Állo-
mányvédelem a rendõr, a biztonságtechnikai
szakember, a jogszabályalkotók, a restaurátor és
a könyvtáros szemszögébõl címmel. Cserneczki
Zsolt (BRFK) a rendõr, László Árpád
(B-Consulting Vagyonvédelmi Kft.) a biztonság-
technikai szakember, Nagy Zoltán (Promatt Kft.)
a tûzvédelmi szakértõ, Schramkó Péter (Ars Alba
Restaurátor Mûhely) a restaurátor, Kenyéri Kata-
lin (NKÖM) a jogszabályalkotó szemszögébõl
beszélt az állományvédelemrõl. Fischerné Grócz
Zita (Fõszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa) a lopá-
sokról, az elvesztett könyvekrõl, Pál Lenke (Vitéz
János Katolikus Tanítóképzõ Intézet, Esztergom)
és Endrész Katalin (Apor Vilmos Fõiskola) a
szellemi tolvajlásról, avagy az idézés etikájáról, 
a szakdolgozatok, disszertációk stb. kezelésérõl,
gondozásáról, a könyvtári VIP-listáról, a zárolt
anyagról, a késedelemrõl, felszólításról, büntetés-
rõl szólt könyvtárosként. Repkényiné Nagy Edit
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Biztonságtechnikai eszközök és berendezések a
Könyvtári Intézet honlapján, Ásványi Ilona
(EKE) Állományvédelem az egyházi könyvtárak-
ban – egy készülõ felmérésrõl címmel tartott is-
mertetõt.

2006-ban két konferencia volt év közben: Az an-
tikváriumok világa az antikvárius, a könyvgyûjtõ
és a könyvtáros szemével, valamint Pályázatok a
pályáztató, a kuratóriumi tag (elbíráló) és a pá-
lyázatíró könyvtáros szemszögébõl címû. Az antik-
váriumokkal foglalkozó szakmai nap elõadói
Gregus István (Honterus Antikvárium) és Tuza Ta-
más (Tuza Antikvárium) voltak, akik az antikvár
könyvekrõl, a könyvárverésekrõl, a könyvpiac
helyzetérõl és a muzeális állományt õrzõ könyvtá-
rak és az antikváriumok kapcsolatáról beszéltek,
valamint Tóthné Korompay Borbála (OSZK) és
W. Salgó Ágnes (OSZK), akik a muzeális könyv-
tári dokumentumok kezelésével és nyilvántartásá-
val kapcsolatos szabályokról, a védett könyvekrõl,
a védési eljárásról szóltak. A pályázatokról szóló
szakmai nap vendégei Komlósi József, Bolega
Gáborné (NKA Könyvtári Kollégium) és Desits
Eszter (NCA) voltak. Ebben az évben kezdõdött el
a Vendégünk címû programsorozat. Az egyesület
elsõ vendégei az IKSZ, az MKE és a Publika
Könyvtári Kör képviselõi voltak. 

2007-ben szakmai értekezletet tartott az egye-
sület a kulturális szakemberek szervezett tovább-
képzésérõl és az egyházi könyvtárakban folyó
szakfelügyeletrõl. Kétszer két napos „régiköny-
ves” és „digitalizálós” szakmai továbbképzést is
szervezett „…holtig megõrzött tanulási vágy nél-
kül jó könyvtáros el sem képzelhetõ” (Dávid An-
tal) és Digitalizálás – Miért? Mit? Hogyan? Mi-
vel? címmel. Ez utóbbi két rendezvényre meghí-
vást kaptak nem egyházi könyvtáros kollégák is a
KATALIST-on és a Könyvtári Levelezõ/lapban is. 

A „régikönyves” szakmai nap elõadói és elõadá-
sai: Heltai János (OSZK): Régi magyar Bibliáink;
V. Ecsedy Judit (OSZK): Hamis és koholt nyom-
dahelyû magyarországi nyomtatványok a XVIII.
században; Pavercsik Ilona (OSZK): A kassai je-
zsuiták nyomdája; Rozsondai Marianne (MTAK
Kézirattár): Régi könyvek történeti kötései és a
proveniencia kérdése; Hubert Gabriella (Evangé-
likus Országos Könyvtár): Protestáns énekesköny-
vek Magyarországon a XVI-XVIII. században;
Tóthné Korompay Borbála (OSZK): Védés, vé-
dettség a jogszabály változások tükrében; W. Sal-
gó Ágnes (OSZK): Régi könyvek számítógépes fel-

dolgozásának problémái; P. Vásárhelyi Judit
(OSZK): A XVI–XVIII. századi magyarországi
nyomtatványok bibliográfiai feltárása; Haraszti
Viktor (Budapest Fõváros Levéltára): Elektronikus
archiválás; Káldos János (OSZK): Régi nyomtat-
ványokra vonatkozó adatbázisok az Interneten. 

A „digitalizálós” szakmai nap elõadói Bánkeszi
Katalin, Bíró Szabolcs és Káldos János, az OSZK
munkatársai voltak, akik a következõ témákról be-
széltek: digitalizálás általában, alapok, döntések;
hardvereszközök, szoftverek; szkennelés; OCR;
publikálás; weboldalak létrehozása, mûködtetése. 

2008-ban  A reneszánsz könyvkultúrája és Isten
szava: a Biblia – szakmai nap a Biblia Éve alkal-
mából címmel szervezett szakmai konferenciá-
kat az egyesület.

A reneszánsz szakmai napon V. Ecsedy Judit
(OSZK) Nyomdák reneszánsza címmel adott át-
tekintést a reneszánsz kori nyomdászatról, majd
Wehli Tünde (MTA Mûvészettörténeti Kutatóin-
tézet) mutatta be a reneszánsz könyvfestészet sa-
játosságait. Utánuk Wojtilláné Salgó Ágnes
(OSZK) Klasszikusok szövegkiadása és az õs-
nyomdák; Farkas Gábor Farkas (OSZK) Égi je-
lenségek teológiai és tudományos interpretációja
a késõreneszánszban címmel tartott elõadást. 

A „bibliás” konferencia elõadói és elõadásai:
Pecsuk Ottó (Magyar Bibliatársulat): Bibliafordí-
tások; Rozsondai Marianne (MTA Könyvtára
Kézirattár): A Gutenberg és a Fust-Schöffer Bib-
lia (B 42, B 36 és a B 48); Heltai János (OSZK):
Sylvester János Új Testamentuma; P. Vásárhelyi
Judit (OSZK): A Vizsolyi Biblia; Koós Balázs
(OSZK): Káldi György Bibliája. Az elõadások
után a jelenlévõk Heltai János vezetésével meg-
tekintették a Biblia Éve alkalmából szervezett ki-
állítást.

6. Munkacsoportok, „ad hoc” társulások, munka-
közösségek

2004 és 2007 között az egyesület tagkönyvtárai a
2004. évi közgyûlés után létrehozott munkacso-
portokban végezték a munkájukat. 2005 január-
jában találkozott elõször a PR-es, a szoftveres, a
gyûjtõköri együttmûködés megszervezésére indí-
tott folyóiratos, és a gyûjteményi könyvtárakat
összefogó munkacsoport.

a) A PR munkacsoport 
Az egyesület kezdettõl fogva törekedett arra,

hogy jelen legyen a szakmai köztudatban.
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Az alapszabály értelmében az egyesülés rend-
szeresen névtárat-címtárat jelentet meg. 1996-
ban jelent meg az elsõ próbaszám, a következõ
1999-ben, 1999 és 2003 között évente, 2004-tõl
háromévente készül újabb. A címtárat a tag-
könyvtárakon kívül a nagy országos könyvtárak-
ba és a megyei könyvtárakba juttatják el. 

A szaksajtóban 1997-tõl van jelen az egyesü-
let. Ebben az évben jelent meg a Könyvtári Leve-
lezõ/lapban az akkori elnök, Bánhegyi Miksa
cikke az egyházi könyvtárakról, majd 2000 má-
jusától cikksorozat az egyházi gyûjteményekrõl,
így a tudományos kutatást nem feltétlenül végzõ
világi kollégákban (hiszen az egyházi gyûjtemé-
nyeket korábban csak tudományos kutatók hasz-
nálták, ha használták) is tudatosult, hogy a ma-
gyarországi könyvtári rendszeren belül létezik és
mûködik egy sajátos csoport, az egyházi könyv-
tárak csoportja. 

2001-tõl jelentek meg rendszeresen beszámolók
az éves közgyûlésekrõl, az egyházi könyvtárak
rendszerváltozás utáni történetérõl, helyzetérõl,
céljáról, jövõképérõl, állományvédelmi munkájá-
ról, szakfelügyeletérõl, számítástechnikai fejlett-
ségérõl a Könyvtári Levelezõ/lapban és a Könyv,
Könyvtár, Könyvtárosban. 

2002-ben megszületett az egyházi könyvtárak
levelezõlistája, 2003-ban pedig az egyesülés
honlapja, melynek címe: www.eke.hu. A nem
nyilvános, csakis könyvtárosok számára hozzá-
férhetõ levelezõlista megkönnyítette és gyorsítot-
ta a kommunikációt a kollégák között, a honlap-
ról viszont bárki jól tájékozódhat az egyesületrõl,
de az egyes egyházi könyvtárakról, elérhetõsé-
gükrõl, munkájukról is. Ez utóbbi helyen hasz-
nos szakmai olvasnivalókat is találunk. A honlap
újabb lehetõséget adott arra, hogy az egyesülést
jobban megismerje a szakma.

Az egyesület 2004-ben indította útjára az EKE
Hírlevelet. A negyedévente megjelenõ, a honlap-
ról elektronikus formában is elérhetõ Hírlevélben
az egyesület és más szervezetek rendezvényeirõl
olvashatnak beszámolókat, és közérdekû szakmai
információkhoz is hozzájuthatnak az érdeklõdõk. 

Az egyesület képviselõi szívesen tartanak elõ-
adásokat az egyesületrõl, az egyházi könyvtárak-
ról különbözõ szakmai rendezvényeken. Jelentõ-
sebb programok, ahol az egyesület képviselõi 
elõadóként voltak jelen: 2005-ben a Tradíció és
világháló címû konferencia. Elõadás az egyházi
könyvtárak és a digitalizálás témáról – rendezte:

Publika Magyar Könyvtári Kör. Szintén 2005-ben
a múzeumi könyvtárosok második szakmai talál-
kozója. Elõadás az Egyházi Könyvtárak Egyesü-
lésérõl. Rendezte: Magyar Nemzeti Múzeum és
Xantus János Múzeum. 2008-ban az MKE Hely-
ismereti Szervezete 15. Országos Konferenciája.
Elõadás Helyismereti gyûjtemények, helyismereti
munka egyházi könyvtárakban címmel. Rendezte:
az MKE Helyismereti Szervezete. Ugyancsak
2008-ban az MTA Könyvtörténeti Munkabizott-
ságának ülése. Elõadás A magyarországi egyházi
könyvtárakban õrzött muzeális gyûjtemények.
Helyzetkép a XXI. század elején címmel. Rendez-
te: MTA Könyvtörténeti Munkabizottság.

A PR munkacsoport célja: megfelelõ és haté-
kony „reklám” az egyesületrõl a korszerû techni-
ka felhasználásával. A csoport folyamatosan fris-
síti a honlapot, gondozza a levelezõlistát. Há-
romhavonta jelenik meg az EKE Hírlevél, és 
háromévenként (tisztújításkor) a friss címtár.

b) A szoftveres munkacsoport
2004 és 2005 folyamán a jelentõsebb szoftve-

rekre nyitottan több szakmai napot szervezett az
egyesület. Vendégelõadó volt pl. Czoboly Miklós
(e-Corvina Kft.), aki a Corvina integrált rendszert
mutatta be. Más alkalommal Bakonyi Géza
(SZTE) beszélt a szoftverváltás szükségességérõl,
a MOKKA és az egyházi könyvtárak együttmû-
ködésének lehetõségérõl. Szakmai értekezleten
összefoglalót, ismertetõt hallhattak a résztvevõk
az egyházi könyvtárakban használt könyvtári
rendszerekrõl, és bemutatkoztak a Corvina, a
HunTéka és a Szikla program fejlesztõi. 

2005-tõl mûködött a szoftveres munkacsoport.
Ebben az évben elkészült egy történeti áttekintés
és felmérés is az egyházi könyvtárakban folyó
számítógépes munkáról, mely megjelent a szak-
sajtóban.5

A szoftverváltásról megbeszélést folytatott az
egyesület a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma Könyvtári Osztályával is. A tárgyalások,
valamint a reálisan, többféle szoftverre nyitottan
felmért igény alapján összeállított és a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériumához benyújtott
szakmai anyag eredményeként 2006-ban pályá-
zati támogatásban részesült hét szoftverváltásra
kész egyházi könyvtár, és Orbisról Corvina prog-
ramra válthatott. A váltásnak az volt az elõnye,
hogy a meglévõ adatok konvertálhatók voltak. 

Sajnos, sokkal nagyobb számban és jelentõ-
sebb pályázati támogatást is nyerhettek volna az
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egyházi könyvtárak, többféle szoftver váltására,
de az elõkészítõ munka folyamán kevesebben
szánták el magukat a váltásra. 

A Corvinát használó könyvtárosok – a régóta
ezt használók és az újonnan csatlakozottak, egy-
házi és világi könyvtárosok – egyféle munkakö-
zösséget alkotnak, személyes találkozókon és 
e-mailben tartják egymással a kapcsolatot. 2007-
ben néhány napra Tihanyban, 2008-ban egy nap-
ra Budapesten találkoztak, és megbeszélték aktu-
ális feladataikat, nehézségeiket. 

A szoftverváltás „virtuális központja”, a közös
szerver, a Veszprémi Hittudományi Fõiskola
könyvtárában mûködik, a szoftveres munkacso-
portot a könyvtár könyvtárosa, Baranya Péter ve-
zeti.

A szoftveres munkacsoport számára a követke-
zõ feladat az egyházi könyvtárak közös katalógu-
sa és más, már meglévõ adatbázisokhoz való
csatlakozás lehetõségének megteremtése. 

c) A folyóiratos munkacsoport
A folyóiratos munkacsoportot a gyûjtõköri

együttmûködés szükségessége hívta életre. A fo-
lyamatosan romló gazdasági helyzetben egyre
kevesebb pénz jut dokumentumvásárlásra. Az
egyesület a nem egyházi könyvtárak gyakorlatá-
nak megfelelõen hasznosnak látta egyféle lelõ-
helyjegyzék elkészítését. Az egyházi könyvtárak-
ba sok folyóirat jár, köztük különösen is fontosak
az idegen nyelvûek, melyek beszerzése nem kön-
nyû, és az áruk is borsos. A cél az volt, hogy egy
internetes vagy akár nyomtatott lelõhelyjegyzék
segítségével ezeket a folyóiratokat a „civil”
könyvtárak és könyvtárhasználók és az egyházi
könyvtárak közül az igen-igen rossz anyagi kö-
rülmények között létezõ könyvtárak is elérhes-
sék, ha maguk nem is tudják beszerezni az adott
folyóiratot. A folyóiratos munkacsoport szerve-
zését és mûködtetését a Szegedi Hittudományi
Fõiskola Könyvtárának munkatársai vállalták,
vezetõje Kövécs Ildikó, a könyvtár vezetõje. 

A munkacsoport felmérte az egyházi könyvtá-
rakban lévõ magyar és idegen nyelvû kurrens fo-
lyóirat-állományt, összegyûjtötte a folyóiratok
címeit, a példányok adataival együtt. Így lehetsé-
gessé vált a tartalomjegyzék-szolgáltatás, cikkek
fénymásolatának kérése és küldése. 

A lelõhelyjegyzék-adatbázis az egyesület hon-
lapján PELE PEriodika LElõhely adatbázis 
címen található meg a következõ helyen: 
(http://www.eke.hu/folyoirat.html). Jelenleg hét

könyvtár állományadatait tartalmazza a rendszer,
hasznos lenne, ha újabb könyvtárak csatlakozná-
nak és ha frissülne az adatbázis.

d) A gyûjteményi könyvtárakat összefogó (digi-
talizálós) munkacsoport  

Az adott kor technikai fejlettségének megfelelõ
minõségben hasonmás kiadások vagy egyéb kiad-
ványok – pl. bibliográfia, szövegkiadások stb. – a
muzeális gyûjtemények anyagából már az 1970-
es, 1980-as években is készültek. A gazdasági,
politikai okok mellett a technikai fejlõdés ütemé-
nek felgyorsulása következtében, a digitalizálás
segítségével a rendszerváltozás után egyszerûbbé
vált különbözõ, nemcsak nyomdai úton elõállított
kiadványok készítése részben állományvédelmi,
részben ismeretterjesztési céllal. 

A vállalkozás költségessége, valamint a szakér-
telem és az összefogás hiánya miatt azonban csak
kevés egyházi könyvtárban kezdõdött meg a digi-
talizálás, és félõ volt, hogy a munka párhuzamo-
san folyik. Az egyesület megkísérelte összefogni
az egyéni próbálkozásokat; munkacsoport létreho-
zásával, továbbképzés szervezésével, szakmai ér-
dekképviselettel, tárgyalásokkal próbálta segíteni
az egyházi könyvtárakban folyó munkát. 

A gyûjteményi könyvtárakat összefogó, „digi-
talizálós” munkacsoport tervében egy adatbázis
(EEK – Egyházi Elektronikus Könyvtár) létreho-
zása és szolgáltatása szerepelt, melyben a digita-
lizált muzeális anyagot és a modern teológiai
anyagot is elérhették volna az érdeklõdõk az
egyesület honlapján. Végül nem ez a nagyszabá-
sú terv valósult meg, de az együttmûködésre kész
könyvtáraktól összegyûjtött adatokból létrejött
az egyesület honlapján egy linkgyûjtemény Digi-
talizált dokumentumok egyházi gyûjteményekben
címmel (http://www.eke.hu/digitalizaltmuvek.html).

Az egyesületet megkeresõ digitalizálással fog-
lalkozó cégeket azzal intette türelemre a szervezet,
hogy várják meg az országos digitalizálási terv el-
indulását és megvalósulását. Ugyanakkor mindig
szorgalmazta, hogy az egyházi könyvtárosok kö-
zül minél többen tegyenek szert elméleti és gya-
korlati ismeretekre a digitalizálásról, hogy felké-
szülten tudjanak bekapcsolódni az országos prog-
ramokba. Ezért szervezte a már említett „digitali-
zálós szakmai továbbképzést” 2007 tavaszán (l. 5.
Tudományos konferenciák, szakmai napok, to-
vábbképzések címû fejezetben). A szakmai nap
azért is hasznosnak tûnt, mert a digitalizálás na-
gyon költséges vállalkozás, melyre az egyházi
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könyvtáraknak kevés pénzük van, de vannak
olyan feladatok, amelyeket „házilag” is el tudnak
végezni a könyvtárosok. Az sem árt, ha az egyhá-
zi könyvtárak vezetõi felkészülten (felkészülteb-
ben) tudnak tárgyalni a digitalizálós szakemberek-
kel, mert így kevésbé érezhetik magunkat kiszol-
gáltatottnak. 

Az egyesület kereste a kapcsolatot és tárgyalá-
sokat, megbeszéléseket tartott különbözõ digita-
lizálással foglalkozó intézményekkel, cégekkel
is, keresve az együttmûködési lehetõségeket.

A szervezett munkacsoportokon túl „ad hoc”
társulások, munkaközösségek foglalkoztak
egyéb fontos feladatokkal. Ilyen volt pl. az állo-
mányvédelemmel vagy pályázati lehetõségekkel
foglalkozó munkaközösség.

e) Az állományvédelem, a régi könyvek gondo-
zása, kezelése az egyházi könyvtárakban kiemelt
feladat. Az 1990-es évek közepétõl az egyházi
könyvtárak folyamatosan pályázhattak a Nemze-
ti Kulturális Alapnál (NKA) általános és egyedi
restaurálásra. 

2005-ben a szokásos NKA-s pályázatokon kívül
egy pályázatként bonyolódó, de nem megpályá-
zandó minisztériumi pályázat keretében jelentõs
támogatást kaptak az egyházi könyvtárak állo-
mányvédelmi eszközök (vagyon- és tûzvédelmi
rendszer korszerûsítése, páraelszívó berendezés,
takarítógép, porszívó, UV-fólia) beszerzésére. Ezt
a támogatást (pályázatot) komoly elõkészítõ mun-
ka elõzte meg. Az egyesület szakmai napot szer-
vezett az állományvédelemmel kapcsolatban 
(l. Tudományos konferenciák, szakmai napok, to-
vábbképzések), és elvégzett egy felmérést, mely
alapján összeállított egy szakmai anyagot, és be-
nyújtotta a minisztériumhoz. A felmérés eredmé-
nye a Könyvtári Levelezõ/lapban és az EKE hon-
lapján is olvasható.6

f) A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején
egy újabb finanszírozási forma jött létre, a pályá-
zati finanszírozás, mely nemcsak a gazdasági
életben, hanem a kulturális területen is változást
jelentett egy-egy intézmény gazdálkodásában.

Az 1997-ben elkészült „kulturális törvény”
minden magyarországi könyvtárra érvényes, ha-
tálya alá tartoznak az egyházi könyvtárak is. 
A törvény elõkészítése során az addigi használt
kategóriák (közmûvelõdési könyvtár, szak-
könyvtár, felsõoktatási könyvtár stb.) helyett a
törvényalkotók a nyilvános és nem nyilvános ka-
tegóriákat ajánlották inkább. 2000-tõl, a nyilvá-

nos könyvtári jegyzék elkészülte után a nyil-
vánosságot vállaló egyházi könyvtárak számára
az alapellátást biztosító állami támogatáson túl
pályázati lehetõségek is nyíltak. 

1993-ban létrejött a Nemzeti Kulturális Alap
(NKA), 1998-ig Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram, mely az 1993. évi XXIII. törvény alapján a
kulturális minisztérium költségvetésébe tartozó
elkülönített fejezeti kezelésû elõirányzatból biz-
tosított a könyvtárak számára pályázati lehetõsé-
get, kezdetben inkább restaurálásra, majd a kö-
vetkezõ évektõl technikai fejlesztésekre, szakmai
konferenciákra, szakmai kiadványok megjelente-
tésére, de retrospektív katalóguskonverzióra is.

Az NKA mellett a kulturális minisztérium is írt
ki hasznos pályázatokat dokumentumvásárlásra,
technikai fejlesztésre, a korszerû könyvtári kör-
nyezet kialakítására. 2000 után egyéb pályázati
lehetõségek is adódtak, pl. az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium (IHM) pályázata – digi-
talizálásra, eszközvásárlásra.

Az egyesület kezdettõl fogva felhívta a figyel-
met a pályázatokra, szorgalmazta a részvételt, az
utóbbi években pedig szinte rendszeres egyezteté-
sek, megbeszélések is történtek a pályáztató intéz-
ményekkel (minisztérium, NKA, NCA).  Történt
egy felmérés, ennek alapján elkészült egy szakmai
anyag az egyházi könyvtárak pályázati tapasztala-
tairól és szokásairól és az ezzel kapcsolatos 
igényekrõl, és az egyesület szakmai napot is szer-
vezett a témával kapcsolatban (l. Tudományos
konferenciák, szakmai napok, továbbképzések).

7. Szakmai kirándulások

Az idõvel több naposra bõvült éves összejövete-
lek programjában szakmai látogatások és kirán-
dulások is szerepelnek. Ezeken az adott város és
környéke nevezetességeivel, a találkozót szerve-
zõ felekezet mûemlékeivel, jelentõs egyházi és
világi gyûjteményekkel ismerkednek meg a
résztvevõk.

A szakmai kirándulások között voltak különö-
sen is érdekesek, emlékezetesek. Az elmúlt másfél
évtizedben pl. több zárt, kevéssé ismert, csak a
rendszerváltozás után újjáéledt vagy éppen példa-
értékûen jól mûködõ hazai egyházi és világi
könyvtárat látogathattak meg a találkozók résztve-
või. A szervezõk jóvoltából határon túli, a magyar
mûvelõdéstörténetben meghatározó helyeket,
könyvtárakat és gyûjteményeket is felkerestek. 
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1996-ban – még az egyesületi élet kezdetén –
különleges látogatást jelentett, hogy láthatták a
még könyvtárosok által is kevéssé ismert Orszá-
gos Rabbiképzõ Intézet Könyvtárát és a nagykö-
zönség elõtt akkor még zárt, egyetlen barokk te-
remkönyvtárat, a „Pálos Könyvtárat” a Központi
Szeminárium épületében. A katolikus többségû
egyesület számára érdekes volt körbejárni a Rá-
day Könyvtárat és az Országos Evangélikus
Könyvtárat. (A felsoroltak közül néhány könyv-
tárnak napjainkban már más a hivatalos neve).
2000-ben a Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyv-
tár meglátogatása Szentendrén szintén sajátos él-
ményt jelentett.

1998-ban a mûemlékekben gazdag Eger megte-
kintése után Gyöngyösre kirándult az egyesület,
ahol megnézték az akkor már újra a ferencesek
birtokában levõ, újjáéledt mûemlékkönyvtárat.
2008-ban, amikorra már részben kicserélõdött az
egyesület tagsága, jó volt ismét ellátogatni oda,
ahol akkor már az 1998 áprilisában megtalált, az
elõzõ alkalommal még restaurálás alatt álló,
könyvtörténeti szempontból rendkívül fontos
Fust Bibliát is láthatták az érdeklõdõk. 

Igazi ötlet- és tapasztalatgyûjtõ utak voltak,
amikor egy-egy korszerû, példaértékûen mûködõ
világi könyvtárban is körülnézhettek az egyházi
könyvtárosok, 2004-ben Kecskeméten a Refor-
mátus Egyházközség Könyvtára és a Piarista
Rendház Könyvtára mellett a Katona József
Könyvtárban, 2006-ban a házigazda Szegedi Hit-
tudományi Fõiskola Könyvtára mellett a Somo-
gyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban és a
Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanul-
mányi és Információs Központban és a Szegedi
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárban. 

Különlegesek voltak azok a kirándulások, ami-
kor a határon túlra jutottak el az éves összejövetel
résztvevõi. 2001-ben Debrecenbõl Nagyváradra
utaztak át, ahol a Nagyváradi Püspöki Könyvtárat
nézték meg. 2003-ban Sárospatakról a „régi köny-
ves könyvtárosok” számára fontos Vizsolyba és
Göncre, a Rákóczi-évre emlékezve Borsiba 
és Kassára kirándultak. 2005-ben Csurgóról a zág-
rábi Érseki Könyvtárba és a Nemzeti és Egyetemi
Könyvtárba jutottak el, ahol a Bibliotheca
Zriniana gyûjtemény kincseit is kézbe vehették. 

Az éves találkozókhoz kapcsolódó könyvtárlá-
togatásokon túl 2005-ben kezdõdött el a Szom-
szédolás címû programsorozat, mely során az
„alapító tagság” ismét felkereshette, a közben

csatlakozók csoportja elsõ ízben látogathatta
meg az egyházi-felekezeti könyvtárak között is
különleges gyûjteményeket. Ez a programsoro-
zat nemcsak az egyházi könyvtárban dolgozó
kollégák, hanem más könyvtártípusban dolgozók
körében is igen kedvelt volt.

A Szomszédolás elsõ helyszínei a Szerb Orto-
dox Egyházmegye Gyûjteményei és az Ars Alba
restaurátor mûhely voltak Szentendrén, valamint
a Magyarországi Unitárius Egyház és a Rabbi-
képzõ Egyetem Könyvtára Budapesten. 2006-
ban a látogatások a Ráday Könyvtárban, az 
Országos Evangélikus Könyvtárban, a Pálos
Könyvtárban és a Piarista Központi Könyvtárban
folytatódtak, Budapesten. 2007-ben a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtárban, a Képzõmûvészeti
Egyetem Könyvtárában, az Országgyûlési
Könyvtárban és az MTA Könyvtár Kézirattárá-
ban és Keleti Gyûjteményében szomszédoltak
(csoportos vezetéssel megnézték az Operát is ter-
mészetesen a Parlamentet is).

8. Elkobzott könyvek visszaadása 

Az egyesülés elsõ és legjelentõsebb tevékenysé-
ge az iskolák 1948-ban történt államosításakor és
a szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatása-
kor elkobzott és még fellelhetõ könyvek vissza-
származtatása volt eredeti tulajdonosaikhoz.

Az egyesület szinte már a megalakulása pilla-
natától, 1995-tõl tárgyalásokat kezdett az Orszá-
gos Széchényi Könyvtárral, hogy a különbözõ
egyházi könyvtárak visszakaphassák az elkob-
zott könyveket. A különféle nagy gyûjtõraktárak-
ba került állománytöredékeket folyamatosan
kapták vissza az egyházi könyvtárak. 1996-ban
kezdõdött meg a könyvek kiválogatása az OSZK
Fölöspéldány Központjaiból (Régi Fóti úti zsina-
góga épülete, a Hold utcai raktár). A munka, me-
lyet az egyesülés akkori elnökeként Bánhegyi
Miksa és a pannonhalmi könyvtár munkatársai
végeztek, 2002-ig tartott. 1997-ben történt meg
az RMK kötetek visszaadása az OSZK-ból. 

9. Az egyesülés kapcsolata külföldi szakmai
szervezetekkel

Napjainkban három olyan külföldi szakmai szer-
vezet ismert, mely az egyházi felekezeti könyvtá-
rakat fogja össze. Ezek: az Arbeitsgemeinschaft
Katholisch – Theologischer Bibliotheken (AKThB),
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a német katolikus teológiai könyvtárak munkakö-
zössége, a Bibliothèques Européennes de Théo-
logie (BETH), korábban  Conseil International des
Associations de Bibliothèques de Théologie, a te-
ológiai könyvtárak egyesülései nemzetközi taná-
csa, és az American Theological Library Asso-
ciation (ATLA), az amerikai teológiai könyvtárak
társasága (egyesülete). 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése az
AKThB mintájára jött létre, de ökumenikus jel-
leggel.

Magyarország uniós tagsága elõtt kiemelt jelen-
tõséggel bírt, hogy az Európai Unió által is elfoga-
dott BETH, mely az európai egyházi (felekezeti)
könyvtárakat fogja össze ökumenikus jelleggel,
kezdettõl meghívta tagjai közé az Egyházi Könyv-
tárak Egyesülését. A megfigyelõi státusz után
2002 óta az egyesülés rendes tagja a szervezetnek.
A BETH 1996-ban és 2005-ben Magyarországon
tartotta éves összejövetelét; 1996-ban Pannonhal-
mán, 2005-ben Debrecenben. Mindkét alkalom-
mal több elnökségi tag jelen volt a rendezvényen.
A külföldi találkozókon minden évben részt vesz-
nek az egyesület képviselõi.

2004-ben a tisztújító közgyûlés után az egye-
sület az ATLA-val is kereste az együttmûködés
lehetõségeit, ám a nagy távolság, ill. anyagi okok
miatt a személyes kapcsolattartást nem tudta vál-
lalni a társasággal.

VI. Szakmai (könyvtáros) ÉS lelki-szellemi
(egyházi) munkaközösség

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szakmai
(könyvtáros) és lelki (egyházi) (munka)közösség
egyszerre. Az egyesület vezetõi mindig fontosnak
tartották, hogy a szervezet nemcsak szakmai, ha-
nem egyházi, vallási mégpedig ökumenikus lelkü-
letû közösség is, melynek tagjai általában vallásos
elkötelezettségûek. Ez a meggyõzõdés vezérli
mindennapjaikat, irányítja magán- és közösségi
életüket, meghatározza munkavégzésüket. 

Érezhetõ volt, hogy az elsõ években a különbö-
zõ felekezetû tagok, ha nem is bizalmatlanul, de
az ismeretlentõl való félelemmel méregették
egymást. A késõbbiekben ez a zavartság, félelem
feloldódott, és az egyesület tagjainak jelentõs
többségét az ökumenikus szellem, az elfogadó
légkör bátorította. 

Tapasztalható volt, hogy nem egyházi könyvtá-
ros kollégák is megérzik ezt, éppen a szellemi-

lelki többlet miatt vesznek részt szívesen az
egyesület programjain. 

Az éves összejövetelek helyszínei nemcsak
(magyar) történelmi, hanem vallási, egyházi
szempontból is jelentõs helyek.  A találkozók
légkörét nemcsak a történelmi múlt vagy mûvé-
szeti, kultúrtörténeti értékek alakította „genius
loci”, hanem az adott házigazda-felekezet lelki-
sége is jelentõsen meghatározza.

Bár az elmúlt évtizedben egyre kevesebben, de
az egyházi könyvtárakban dolgoznak olyan kollé-
gák, akik református lelkészként is szolgálnak,
vagy katolikus papok, szerzetesek is. Részvételük
az egyesület munkájában segített abban, hogy az
elsõ találkozótól kezdve imával, áldással kezdõd-
nek a közgyûlések, a szakmai programok. A prog-
ramba tudatosan beillesztetten lehetõség és mód
volt arra, hogy a résztvevõk jelen lehessenek saját
felekezetük vagy egymás istentiszteletén. 

2002-tõl szervezett ökumenikus ima is beleke-
rült a programba, lehetõség szerint minden érin-
tett felekezet papi, lelkészi részvételével. 2002-
ben, Pannonhalmán Ittzés János evangélikus,
Bölcskei Gusztáv református püspök és Várszegi
Asztrik püspök, bencés fõapát szolgált. 2004-ben
Kalocsán Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek
és Szabó Gábor református esperes vezette az
imát. 2005-ben Csurgón Márkus Mihály refor-
mátus, Ittzés János evangélikus püspök, és Bábel
Balázs kalocsa-kecskeméti érsek imádkozott
együtt az egyesület tagjaival. 2006-ban a szegedi
Dómban katolikus részrõl Kiss Imre helynök, va-
lamint Cserháti Sándor evangélikus és Bartha
Tiborné református lelkészek voltak jelen. 

2007-ben Szombathelyen Jakab Bálint Mihály
református tiszteletes, G. Labossa György evan-
gélikus lelkész és Sill Aba Ferenc ferences szer-
zetespap imádkozott. 2008-ban, Egerben Mándy
Zoltán érseki helynök, Aklan Béla Sándor evan-
gélikus, majd Anda Tibor református lelkészek
segítettek a néhány percnyi elcsendesülésben. Az
ökumenikus ima programját úgy állítják össze a
szervezõk, hogy különbözõ felekezetek énekei-
imádságai szerepeljenek benne. 

Az egyesületben vallási szempontból a katoli-
kus többség érvényesül, domináns felekezet 
még a református és az evangélikus. Éppen ezért
volt különleges élmény, hogy a sárospataki köz-
gyûlés elõtt, 2003-ban egy görög katolikus lel-
kész imádkozott az egyesület tagjaiért, ügyéért,
és különleges élmény volt, amikor 2005-ben, Bu-
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dapesten a Magyarországi Unitárius Egyház
Könyvtárában látogatás elõtt unitárius zsoltárma-
gyarázatot hallhattak a résztvevõk. 

***

Az egyházi könyvtárak egy sajátos, külön könyv-
tárcsoportot alkotnak a magyarországi könyvtári
rendszeren belül. Mint az egyik legõsibb könyv-
tártípus, melynek gyûjteménye a nemzeti kultu-
rális vagyon része, megkerülhetetlen, ha könyv-
tárról, „a” könyvtárról beszélünk. Az 1950-es
évektõl kezdve az 1990-es évekig azonban ezek
a könyvtárak zárt vagy korlátozottan nyilvános
könyvtárként, de inkább könyvraktárként mû-
ködtek, míg a közkönyvtárak, a települési könyv-
tárak folyamatosan fejlõdtek. A rendszerválto-
zást követõen az egyházi könyvtáraknak egy új
korban, megváltozott körülmények, egyre kor-
szerûbb, a (köz)mûvelõdést szolgáló könyvtárak
között kellett megtalálniuk helyüket, szerepüket,
feladatukat. 

Ismert mondás, hogy sok múlik „az emberi té-
nyezõn”. Egyházi könyvtárosnak, egyházi
könyvtár vezetõjének lenni sajátos feladat. 
A rendszerváltozás elõtt gyakran (csak) egy lel-
készeknek, papoknak, szerzeteseknek adott cím
volt ez, napjainkban azonban már a legtöbb he-
lyen szakirányú képzettséggel is rendelkezõ, 
fiatal, civil kollégák dolgoznak az egyházi
könyvtárakban. Szakirányú képzettségük azon-
ban közmûvelõdési (települési) könyvtárban
használható végzettség. A legtöbben közülünk az
1990-es években kezdtek el dolgozni, és egyre
több az olyan kolléga, aki csak 2000 után. 

Az 1990-es években különös tapasztalat volt,
hogy hiába alkotják az egyik legõsibb könyvtári
csoportot, az egyházi könyvtárak története, külö-
nösen a XX. századi sorsa még a szakmabeliek
számára sem igazán ismert. A díszes terem-
könyvtárral bíró intézményeket ugyan sokan fel-
keresték turistaként, de hogy ezek egyféle szak-
könyvtárként és nem múzeumként is mûködnek,
szinte fel sem merült. A szakmabeliek megma-
gyarázhatatlan, inkább a muzeális gyûjtemény-
nek köszönhetõ tisztelettel vagy az ismeretlen, 
titokzatosnak vélt intézménynek kijáró bizalmat-
lansággal méregették ezeket az intézményeket,
különösen a rendszerváltozást követõ években.
Az elsõ feladat éppen ezért az volt, hogy megis-
mertessék és elfogadtassák magukat. 

Napjainkra az egyházi könyvtárak „figyelem-
re, bólintásra becsültek” lettek a szakma, az álla-
mi döntéshozó intézmények és talán a potenciá-
lis könyvtárhasználók elõtt is. Nagy szerepe volt
ebben az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének,
amely ökumenikusan összefogta és a mai napig
képviseli a magyar egyházi és felekezeti könyv-
tárakat. Önbecsülést adó és mások megbecsülé-
sét kiváltó eredmény, hogy az egyesületet társ-
szervezetként fogadják a könyvtáros szakmai
szervezetek, hogy „számolnak vele” a társadal-
mi-politikai döntéshozók, hogy hullámzó ered-
ménnyel, de többször sikerült anyagi több-
lettámogatást szereznie az egyházi könyvtárak
számára, hogy tagintézményei több országos
programban vettek részt és maga is szervezett
nemcsak egyházi könyvtárosok érdeklõdésére
számító szakmai napokat. ■
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ni természetû kérdésrõl”

3 A kerekasztal tagjai: IKSZ, MKE, Egyetemi Könyvtár-
igazgatók Kollégiuma, Fõiskolai Könyvtárigazgatók Egye-
sülete, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, Könyvtáros-
tanárok Egyesülete, EKE).
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