
Egyházmegyével kötött 
együttmûködést a SZIE

A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegyével
kötött együttmûködési megállapodást a
Szent István Egyetem (SZIE) június 15-én.
A SZIE Egyetemi Könyvtár és a Fõszékes-
egyházi Könyvtár és Levéltár kapcsolata ré-
vén a hallgatók számára is hozzáférhetõvé
válnak régi, ritka dokumentumok, így bõ-
vülhet az intézményben végzett kutatások
száma. Az együttmûködés többek közt arra
is lehetõséget biztosít, hogy a könyvtáros
hallgatók a könyvtárban, illetve levéltárban
töltsék el szakmai gyakorlatukat. A kezde-
ményezés egyedinek számít – eddig nem
volt példa egy egyházmegye és egy felsõok-
tatási intézmény közötti együttmûködésre.

„Az Egyház és egy felsõoktatási intéz-
mény közötti együttmûködésre több példa
is van az országban – Egerben, Debrecen-
ben, Szegeden –, a SZIE-vel kötött megál-
lapodás különlegessége azonban abban rej-
lik, hogy egy egyházmegyével történik a
kooperáció, erre pedig nem igenvolt példa”
– közölte az érsekség. A kalocsai érseki
könyvtár állományában a világi tudomá-
nyok szinte minden ága képviselteti magát:
filozófia, történettudomány (több mint
9000 kötet), beleértve segédtudományait is
(archeológia, genealógia, kronológia, dip-
lomatika és heraldika), irodalomtörténet,
valamint a természettudományok. Emellett
jelentõs a nyelvtudományi, mûvelõdés- és
mûvészettörténeti mûvek száma, továbbá
nagy számmal fordulnak elõ társadalomtu-
dományi kötetek (kb. 2400 kötet), különö-
sen a XIX. századból és a XX. század elsõ
felébõl. A borászati tárgyú mûvek, a szõlõ-
és borkultúra körében megjelent dokumen-
tumok akár a sommelier-képzésben részt
vevõknek is érdekesek lehetnek. A kalocsai
könyvtár és levéltár olyan mûveket is gyûjt,
melyek az adott régióra vonatkoznak, ezek
a helyismereti mûvek is élénk érdeklõdésre
számíthatnak Gödöllõn és az egyetemen
egyaránt.

A kalocsai könyvtár és állományának
egy jelentõs része az egyetem képzési és
kutatási profiljába illeszkedik, így az
együttmûködés keretein belül többek közt
lehetõség nyílik a két gyûjtemény általános
megismerésére, a különleges, régi, ritka do-
kumentumokhoz való hozzáférésre, továb-
bá a digitalizálásra. A könyvtáros hallgatók
a gyakorlati képzés részeként szabadon 
látogathatják a könyvtárat, valamint a levél-
tárat, illetve szakmai gyakorlatukat is eltölt-
hetik ott. Emellett a térség természetvédel-
mével, flórájával, faunájával foglalkozó ok-
tatók, kutatók és hallgatók számára az 
érsekség lehetõséget biztosít a kutatásra és
a könyvtár állományának szakmai szem-
pontú feltárásában való közremûködésre, il-
letve a Fõszékesegyházi Könyvtár és Levél-
tár a SZIE hallgatói részére szakdolgozati,
tudományos diákköri és doktori témákat ír
ki. A hallgatóknak és az oktatóknak egy-
aránt speciális kapcsolatot jelentõ együtt-
mûködés keretében például olyan diplo-
mamunkák, kutatások készülhetnének,
amelyek a két kistérség agrárgazdaságát,
geográfiai (természeti, társadalmi és gazda-
ságföldrajzi), botanikai és akár antropológi-
ai vizsgálatát végeznék el. Az egyetem 
lehetségesnek tartja továbbá olyan speciál-
kollégiumok meghirdetését, amelyek a hall-
gatóknak, oktatóknak is érdekesek le-
hetnek, kapcsolódnak jelenlegi szakmai,
képzési programjukhoz.

A digitalizálás kapcsán is számos lehe-
tõség van az együttmûködésre, több kiemelt
fontosságú dokumentum jöhet szóba a fo-
lyamat kapcsán: az egyik azon általános
könyvek, albumok, egyéb dokumentumok
köre, amelyek kis példányban érhetõk el, de
a gödöllõi szakok képzéséhez szükségesek
és hasznosak lehetnek. A megjelenésüket
zárt, könyvtári intranetes hálózaton keresz-
tül tudnák biztosítani. Egy másik terület,
ehhez hasonlóan, olyan régi könyvek fel-
dolgozása, amelyek tartalmukban és/vagy
illusztrációikat tekintve a gödöllõi képzést,
kutatást támogathatják. 

(Forrás: www.edupress.hu)
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