
1994-ben alakult meg az Egyházi Könyvtá-
rak Egyesülése (EKE), s a két füzet ennek
állít emléket, a tizenöt éves jubileumra je-
lent meg. Az elsõ füzet bevezetõjébõl meg-
tudhatjuk, hogy az egyesülés felekezeti ho-
vatartozástól független, ökumenikus mun-
kaközösség, egyesület. 

Létrehozása a rendszerváltás után igen
fontos tett volt, mert életre keltette a koráb-
ban fényes egyházi gyûjteményeket, s meg-
teremtette az egyházi könyvtárak érdekkép-
viseletét. Alapszabályában megfogalmazott
célja közös álláspont kialakítása és a tapasz-
talatok kicserélése az egyházi könyvtárak
között. Együttmûködnek a gyûjtõkörök ki-
alakításában és a könyvtári feldolgozó mun-
kában.

Az országos szervezet központja az Or-
szágos Széchényi Könyvtár lett, szellemi
központjává a pannonhalmi Fõapátsági
Könyvtár vált. Az egyesülésnek nem könyv-
tárosok, hanem könyvtárak a tagjai.

Az elsõ füzet részletesen ismerteti a tag-
jai közé lépett könyvtárak sorát felekezetek
szerinti bontásban. Találunk köztük katoli-
kus, református, evangélikus, ortodox, uni-
tárius, izraelita, valamint határon túli egyhá-
zi könyvtárakat is. Megtudhatjuk azt is,
hogy kik vállaltak tisztségeket az elnökség-
ben. 

Az évente megrendezett közgyûléseknek
mindig más és más egyházi gyûjtemény volt
a házigazdája. A közgyûléseken a megtett
útról, az elmúlt idõszak eseményeirõl, ered-
ményeirõl, s a következõ idõszak feladatai-
ról esett szó.

Az egyesülés tevékenysége igen színes.
Elsõként az érdekképviselet területén el-

ért eredményekrõl értesülhetünk. Az egye-
sülés legfontosabb feladatának és céljának
azt tûzték ki, hogy az egyházi könyvtárak
érdekeit képviselje az állami szervekkel és a
„világi” könyvtári szakmai szervezetekkel
kapcsolatban. A legtöbb eszmecsere, vita az

állami közgyûjteményi támogatással kap-
csolatban zajlott. Az állam mint fenntartó
részérõl fontos lépés volt az ún. vatikáni
szerzõdés megkötése. A különbözõ megálla-
podások ellenére sajnos az egyházi gyûjte-
mények alulfinanszírozottak a közgyûjtemé-
nyekhez képest. Az egyházi közgyûjteményi
támogatás érdekében éveken keresztül több
frontos harcot is folytatott a szervezet. A fi-
nanszírozással kapcsolatos küzdelmek ered-
ményeként pályázati lehetõségek nyíltak
meg az egyházi könyvtárak elõtt.

Az egyesülés jó kapcsolatot épített ki a
könyvtári és szakmai szervezetekkel, intéz-
ményekkel, egymás rendezvényein, szakmai
kerekasztalokon rendszeresen vitatták meg
közösen az aktuális problémákat, feladato-
kat. Jelentõs lépésnek számított a többi egy-
házi intézménnyel való kapcsolat kialakítása
(a Magyarországi Egyházi Levéltárosok
Egyesülete és az Egyházi Múzeumok Egye-
sülete).

Az egyesülés segítségével az egyházi
könyvtárak a legkülönbözõbb országos
programokba is bekapcsolódtak. A szakma-
iság három fontos tényezõjét is megvitatták.
A szakmai koncepció megfogalmazásakor a
közgyûjteményi jelleg, a közszolgálatiság és
a nyilvánosság kapott hangsúlyt, ami elõse-
gítette azt, hogy az egyházi könyvtárak be-
kerülhettek az élõ könyvtári rendszerbe.
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Az egyházi könyvtárakban bekövetkezett
változásokat az is elõsegítette, hogy egyre
több könyvtáros végzettségû szakember ke-
rült ezeknek a könyvtáraknak az élére. 
A gyûjteményekben átlagosan három–öt fõ
dolgozik, s mindenkinek minden könyvtári
feladatot el kell tudnia végezni. A számító-
gépes katalogizálás, adatbázis-építés felada-
tát nehezítette az a tény, hogy nem könnyen
sikerült olyan programot találni, amely al-
kalmas az egyházi könyvtárak speciális állo-
mányának feldolgozására. Napjainkban
minden egyházi könyvtárban számítógéppel
történik a feldolgozás, több mint húsz
könyvtár integrált rendszert használt. Az
egyházi könyvtárak részt vesznek az orszá-
gos digitalizálási terv megvalósításában is.

Az egyesülés minden évben konferenciát
szervez, ahol a legfontosabb szakmai kérdé-
seket vitatják meg. Az éves összejövetelek
kirándulásokkal is kiegészülnek.

Munkájukról, tevékenységükrõl, elért
eredményeikrõl a szaksajtóban rendszeresen
beszámolnak. Az egyesülés honlapja, az
egyházi könyvtárak levelezõlistája a tájéko-
zódást és a kommunikációt könnyíti. 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
szakmai és lelki (munka)közösség egyszer-
re. A szervezet tehát nemcsak szakmai, ha-
nem ökumenikus lelkületû közösség is, s ez
a szellemi-lelki többlet a nem egyházi
könyvtáros kollégák számára is vonzó, szí-
vesen vesznek részt az egyesület ökumeni-
kus imával is kiegészülõ programjain.

A második EKE-füzet az egyházi és vilá-
gi kollégák rövid írásait tartalmazza. A szer-
zõk méltatják az egyesület létrejöttének 
jelentõségét. Kiemelik ökumenikus és de-
mokratikus jellegét, s szerepét az érdekkép-
viseletben. Méltatják az egyházi gyûjtemé-
nyek küzdelmét a magyar kulturális örökség
megõrzéséért. Ez azért is jelentõs, mert a
nemzeti önértékelés szempontjából fontos
tudnunk, hogy milyen sok kiemelkedõ ér-
tékkel rendelkezik nemzetünk. Az írások
szerzõi köszönetet mondanak a szervezõk
áldozatos munkájáért, a tartalmas szakmai
összejövetelekért, a kirándulásokért. Hangot
adnak annak a jólesõ érzésnek, hogy a szer-
vezet összejöveteleit áthatja a közösségi ér-
zés, amit a kezdõ ima alapoz meg, s ahol

nemcsak szakmaiságot, hanem emberséget,
hitet, nagyvonalúságot is lehet tanulni.

Az írások arról is tanúságot tesznek,
hogy felekezeti hovatartozás nélkül szeretet-
teljes légkör uralkodik az egyházi könyvtá-
rosok körében.

A szerzõk kifejezik örömüket is az elért
eredményekért, a megtett útért.

Valamennyi szerzõ további sikereket kí-
ván, s Isten áldását kéri az egyesülés tevé-
kenységére.

A két füzet elolvasása hozzásegít ahhoz,
hogy megismerjük az egyházi könyvtárak
küzdelmeit, nehézségeit, eredményeit, be-
pillantást nyerjünk áldozatos munkájukba.

Megismerhetjük azt az utat, amit bejár-
tak, s aminek segítségével az Egyházi
Könyvtárak Egyesülése, s maguk az egyhá-
zi könyvtárak ismét megérdemelt helyükre
kerülhettek a szakma, az állami döntéshozó
intézmények s a potenciális könyvtárhasz-
nálók elõtt.

Elismerésünket fejezzük ki azok elõtt az
emberek elõtt, akik áldozatos munkájának
köszönhetõen a szakma jobban megismer-
hette az egyházi könyvtárakat mint szak-
könyvtárakat. Jó lenne, ha ez a folyamat
nem szakadna meg, s az a sok befektetett
munka, energia továbbra is gyümölcsözõ
maradhatna. Ehhez további elkötelezett em-
berekre lenne szükség, akik idõt és fáradsá-
got nem kímélve dolgoznak az egyházi
könyvtárak fejlõdéséért. ■
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