
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése
(EKE) Sárospatakon tartotta meg 2015.
évi közgyûlését és konferenciáját. A ha-
gyományosan június végén megrendezett
háromnapos találkozó házigazdája a Ró-
mai Katolikus Egyházi Gyûjtemény volt,
fõbb helyszínei pedig a Szent Erzsébet
Ház és az Újbástya Rendezvénycentrum.
Az idei vezérmotívum a Digitális tar-
talmak és szolgáltatások az egyházi és 
világi könyvtárakban volt, ennek megfe-
lelõen a nyolcvannál is több – Magyaror-
szágról és határon túlról érkezõ – egyhá-
zi könyvtáros kollégán túl az elõadók 
között üdvözölhettünk számos világi
szakmai szervezeti és könyvtári vezetõt,
valamint olyan cégek képviselõit is, akik
digitalizáló eszközöket értékesítenek, il-
letve digitalizálással kapcsolatos szolgál-
tatásokkal foglalkoznak.

Az elsõ napon, június 29-én, a regisztrá-
ciót követõen rövid áhítattal – melyet
Kecskés Attila fõesperes, a bazilika plé-
bánosa vezetett – kezdetét vette a köz-
gyûlés. A megjelenteket Szabó Irén, a
Római Katolikus Egyházi Gyûjtemény
vezetõje, valamint Hubert Gabriella, az
Evangélikus Országos Könyvtár tudomá-
nyos munkatársa, az EKE elnöke köszön-
tötte, majd a tagok meghallgatták és sza-
vazatukkal egyöntetûen elfogadták az 
elnöki, titkári, kamarási és felügyelõbi-
zottsági jelentéseket. A beszámolókat kö-
vetõen a közgyûlés az EKE tiszteletbeli
tagjává választotta Fekete Csaba refor-
mátus lelkészt, a Debreceni Református
Kollégium Nagykönyvtárának osztályve-
zetõ szakreferensét.

A közgyûlést kerekasztal-beszélgetés
követte a könyvtárosi és egyházi könyv-
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tárosi életpályamodell kidolgozásá-
ról Barátné Hajdu Ágnes – a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete, valamint az
Informatikai és Könyvtári Szövetség
könyvtáros életpályamodell bizottságá-
nak elnöke – vezetésével, Hubert Gabri-
ella, Ásványi Ilona és Kührner Éva köz-
remûködésével.

A napot ökumenikus istentisztelet,
majd fogadás zárta.

Június 30-án elõször Tüske László, az
Országos Széchényi Könyvtár fõigazga-
tója tartotta meg elõadását, amelyben –
egyebek mellett – beszámolt a nemzeti
könyvtár ELDORADO (ELektronikus
Dokumentumküldés Országos Rendsze-
re, Adatbázisa és DOkumentumtára)
szolgáltatásáról, amelynek célja a teljes
magyar könyvtári rendszer korszerûsíté-
se azáltal, hogy a különbözõ szerzõi jogi
státusú, gyakran kereskedelmi forgalom-
ban már nem kapható, de a könyvtárak-
ban fellelhetõ dokumentumokat magán- 

és jogi személyek számára elérhetõvé 
tegye, valamint a projekthez csatlakozó
könyvtárak digitális másolatküldési szol-
gáltatásait racionalizálja egységes inf-
rastruktúra segítségével, és az egyéb ága-
zati szereplõk (kiadók, kormányzati 
szervek stb.) aktív bevonásával.

Monok István, a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtár és Információs Köz-
pont fõigazgatója Csak közösen van ér-
telme: A Kárpát-medence régi könyves
adatbázisa címû elõadásában részben az
egyházi könyvtárakban (is) fellelhetõ
muzeális dokumentumok feltárása során
elért évtizedes eredményekrõl szólt, más-
részt felhívta a figyelmet a magyarorszá-
gi gyûjtemények folyamatos feldolgozá-
sának fontosságára is, felvázolva az
Eruditio adatbázisban rejlõ olvasmánytör-
téneti vonatkozású kutatási lehetõségeket:
például a tulajdonosok, szerzõk, mûvek
vallási, földrajzi, szakmai vagy társadalmi
csoportok szerinti megjelenítését.

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. szeptember 7

Fekete Csaba és Hubert Gabriella



Koltay Klára fõigazgató-helyettes Di-
gitális tartalmak és repozitórium a
DEENK-ben címmel mutatta be a Debre-
ceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár digitális gyûjteményét, a Deb-
receni Egyetem elektronikus Archívumot
(DEA). A szolgáltatás alapja a DSpace
repozitóriumkezelõ szoftver, amely lehe-
tõvé teszi, hogy egységesen – Dublin
Core formátumú metaadatok segítsé-
gével – és hierarchikusan rendezhetõk 
legyenek a különbözõ digitális gyûjte-
ményi egységek, képes differenciált 
hozzáférési szinteket, valamint eltérõ do-
kumentumtípusokat is (képeket, audio-
és videodokumentumokat, OCR-ezett
„szendvics” PDF-eket stb.) kezelni.

A délelõtt hátralévõ részében Kurta
József, a Kolozsvári Protestáns Teológiai
Intézet fõkönyvtárosa mutatta be a
könyvtár digitális adattárát, Somfay Örs,
az Arcanum Adatbázis Kft. marketing-
igazgatója számolt be a HUNGARI-
CANA közgyûjteményi portálról és adat-
bázisairól, valamint Ungvári Zsuzsanna,

az ELTE Térképtudományi és Geoinfor-
matikai Tanszékének tanársegéde osztot-
ta meg gondolatait a térképek digitalizá-
lásának nehézségeirõl.

Az ebédet követõen lehetõség nyílt
Sárospatak kulturális és egyházi mûem-
lékeinek megtekintésére, így ellátogat-
hattunk a Magyar Nemzeti Múzeum Rá-
kóczi Múzeumába, a bazilikába, a Szent
Erzsébet Házba, valamint a Református
Kollégium Tudományos Gyûjteményei-
be, a Nagykönyvtár és Múzeumba, este
pedig a kollégák a közeli Hercegkút tele-
pülését, hagyományait ismerhették meg.

A konferencia zárónapján Nyirán Já-
nos, a Görögkatolikus Egyházmûvészeti
Gyûjtemény vezetõje mutatta be az intéz-
mény változatos egységeit, helyzetét,
majd Gordán Edina, a Bethlen Gábor
Dokumentációs Könyvtár fõkönyvtárosa
ismertette a nagyenyedi kollégiumban
õrzött gyûjtemény múltját, és vázolta fel
a jelen és jövõ feladatait. Török Beáta, a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõis-
kola könyvtárvezetõje áttekintést nyújtott
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a nemzetközi teológiai adatbázisokról,
elérhetõségükrõl, szerkezetükrõl. Elõ-
adását Kövécs Ildikó, a szegedi Gál Fe-
renc Fõiskola Könyvtárának vezetõje 
követte, aki a hazai egyházi könyvtárak
folyóirat-gyarapítási szokásairól szólt.
Baranya Péter, a Piarista Rend Magyar
Tartománya Központi Könyvtárának ve-
zetõje bemutatta a megújult EKE-hon-
lapot, majd házigazdánk, Szabó Irén, a
sárospataki Római Katolikus Egyházi
Gyûjtemény vezetõje avatta be a hallga-
tóságot a gyûjtemény munkájába, ame-
lyet tárlatvezetés során meg is tekint-
hettünk.

A kollégák a konferencia ideje alatt a
Zeutschel-szkennerek magyarországi
forgalmazójának, a PEDRO Kft.-nek OS

15000 típusú digitalizáló céleszközét
nézhették meg mûködés közben. Az
együttmûködési lehetõségekrõl a cég
ügyvezetõ igazgatója, Farkas István tájé-
koztatott.

Záróakkordként fakultatív kirándulás
keretében lehetõség nyílt eljutni
Széphalomra, a Magyar Nyelv Múzeu-
mába, és Sátoraljaújhelyre is, ahol a me-
gyei archívum és a helyi görög katolikus
templom várta az érdeklõdõket.

Összességében az idei közgyûlés és
konferencia remek hangulatban telt,
szakmai és lelki feltöltõdésül szolgált –
köszönet mindezért a házigazdáknak,
szervezõknek, elõadóknak –, így ennek
szellemében várjuk a 2016-ban, Szarva-
son megrendezésre kerülõ találkozót. ■
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Az elhangzott elõadások prezentációi a következõ címrõl érhetõk el: http://www.eke.hu/kozgyulesek/2015
A képek forrása: www.eke.hu


