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Török Beáta

SZARVASON TALÁLKOZTAK 
AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK
EGYESÜLÉSÉNEK MUNKATÁRSAI



✒✒ Két évtizede immár, hogy június

utolsó hetének elsõ napjait az egyházi

könyvtárakban dolgozó kollégák közül

sokan arra szánjuk, hogy akár az ország

távoli településeire utazva, valamelyik

egyházi könyvtárat, gyûjteményt hely-

színül választva megosszuk az aktuális,

szakmánkat érintõ információkat, új-

donságokat, egyeztessünk az elõttük ál-

ló teendõkrõl.

Így történt ez 2016. június 27. és 29.

között is. Az idén Szarvasra látogattunk,

az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

(EKE) rendezvényének az Evangélikus

Gyûjtemények és a Szarvas-Ótemplomi

Evangélikus Egyházközség adott ott-

hont.

A szakmai együttlét idején számos

esemény zajlik: közgyûlés, konferencia,

szakmai nap, kirándulás. Az érkezés

délutánján a közgyûlés határozatképes

volt. Mányoki János (Evangélikus Or-

szágos Könyvtár) köszöntõje után Hu-

bert Gabriella elnök (Evangélikus 

Országos Könyvtár), Béres-Muszka Ibo-

lya titkár (Magyar Unitárius Egyház 

Magyarországi Egyházkerületének

Könyvtára), Orosz Anna kamarás

(Dunamelléki Református Egyházkerü-

let Ráday Gyûjteménye Könyvtár) és

Márton Gyöngyvér (Evangélikus Hittu-

dományi Egyetem Könyvtára) felü-

gyelõbizottsági elnök beszámolóját hall-

gattuk meg az elmúlt idõszakról. Új

tagkönyvtár felvételét is támogatta a

közgyûlés, az EKE tagja lett a Károli

Gáspár Református Egyetem Hittudo-

mányi Kar Török Pál Szemináriumi

Könyvtár. A kollégákat korábban 

már tájékoztattuk arról, hogy a 2016.

március 17-én kötött megállapodás értel-

mében létrejött a Gerõ Éva Alap. A tá-

mogatást felajánló Gerõ Gyula és így az

alap célja, hogy támogatást nyújtson

„valamely magyarországi egyházi, fele-

kezeti könyvtár számára az egyedi és

általános restaurálás, állagmegóvás,

prevenció megvalósítása, állományvé-

delmi […] és egyéb, az állagmegóvást

elõsegítõ eszközök […] beszerzése, cse-

réje, felújítása” területén. 

Ásványi Ilona, az alap kuratóriumá-

nak tagja és adminisztrátora a szarvasi

összejövetelen nevezte meg az idei

kedvezményezettet. A 2016. évi támo-

gatást a Soproni Evangélikus Egyház-

község Gyûjteményei használhatják 

fel (az alap mûködésérõl bõvebb infor-

máció az alábbi oldalon olvasható:

http://www.eke.hu/gero-eva-alap).

Az idei közgyûlés tisztújító volt: az

alapszabály értelmében az elnököt 

az elnökséget alkotó felekezetek (kato-

likus és protestáns) háromévenként fel-

váltva adják, így Hubert Gabriellát, az

Evangélikus Országos Könyvtár munka-

társát – a közgyûlés döntése alapján –

Ásványi Ilona, a pannonhalmi Fõapátsá-

gi Könyvtár helyettes vezetõje váltja.

Ökumenikus egyházi szervezetként

természetes, hogy minden évben kö-

zös, imádságos együttlétre is hívjuk a

könyvtárak munkatársait. A találkozó

elsõ estéjén az Ótemplomban gyûltünk

össze rövid, ökumenikus istentisztelet-

re. Ezt követõen fogadásra vártak ben-

nünket a Tessedik Sámuel Múzeumban.

A könyvtárszakmai munka valójában

kedden délelõtt kezdõdött. Konferen-

ciánkat Miscellanea – régi problémák,
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új utak, szomszédolás címmel hirdettük,

meghívott elõadóink olyan aktuális kér-

dések, tapasztalatok, feladatok tárgyalá-

sát vállalták, amelyek szorosan kapcso-

lódnak gyûjteményeink munkájához.

A Meskó Eszter (Szegedi Tudomány-

egyetem Klebelsberg Könyvtár) elõ-

adásának kulcsszavai között szereplõ

fogalmakkal – mint nyomtatott világ, di-

gitális és hálózatos világ, tartalomszol-

gáltatás, tartalomgazdaság, új szemlélet,

új kompetenciák, OA-publikálás – mi

magunk is nap mint nap találkozunk.

Fontos, hogy a középpontban mindig 

a különbözõ igényekkel fellépõ olvasó

álljon, illetve maradjon, kapjon a

könyvtártól hatékony és korrekt segítsé-

get munkájához az egyetemi hallgató,

kutató, felhasználó egyaránt – emelte ki

az elõadó. Nem véletlen, hogy Meskó

Eszter elõadásának a következõ címet

adta: Olvasóközpontú könyvtár – vála-

szok a XXI. század kihívásaira. A Hun-

garicana új tartalmairól, fejlesztési lehe-

tõségeirõl, egyházi gyûjteményeket is

érintõ változásairól szólt Somfai Örs

(Arcanum Adatbázis Kft.), majd Káldos

János (Országos Széchényi Könyvtár)

következett Másold és terjeszd, […]

hogy megmaradjon! A nemzet könyvtá-

ra a megosztás és az együttmûködés vi-

lágában címû elõadásával. A jól ismert

és sokszor hallott kulcsfogalmakat, mint

digitális kor, kulturális objektumok

komplex szemlélete, digitális stratégia,

digitalizálás minõsítési rendszere foglal-

ta egységbe – bemutatva közben az or-

szágos könyvtári rendszert, amely mint

„intelligens szolgáltatórendszer” mûkö-

dik, (ki)alakítja a digitális elõállítás, gya-

rapítás és megõrzés rendszerét, és ma-

ga is egy nagyobb egység, a magyar

közgyûjteményi rendszer része. Kühr-

ner Éva (Szent Atanáz Görögkatolikus

Hittudományi Fõiskola Könyvtára) az

egyházi könyvtárak helyzetét, feladatait

elemezte. Összefoglalta teendõinket

mind a fenntartóink, mind a „civil” tren-

dek irányában, például a digitalizálás,

adatbázis-elõfizetés, minõségbiztosítás,
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repertorizálás területén. Peller Tamás

restaurátor arról szólt, hogy melyek a

biztonságos raktározás kritériumai. Ter-

mészetesen felvetette azt az általunk is

ismert problémát, miszerint könyvtára-

ink gyakran nem új építésû, valójában

nem könyvraktározási célra kialakított

terekben kaptak helyet, és néhány meg-

oldási lehetõséget is javasolt. Összefog-

lalta, hogy a nem megfelelõ páratarta-

lom, a szárazság, a nedvesség, a hõmér-

séklet, a légszennyezés milyen hatással

lehet dokumentumainkra, s azt is jó

tudnunk, hogy „katasztrófa” esetén mi

az, amit azonnal tennünk kell. A dél-

elõttöt Szûcs Ernõ biztosítási szakértõ

elõadása zárta a mûtárgybiztosításról.

Szerda délelõtt folytatódott a szoro-

sabb értelemben vett szakmai program.

Ahogy minden évben, úgy ismét rövid

bemutatkozási lehetõséget biztosítot-

tunk két egyházi könyvtár számára.

Nagyné Maros Gabriella a Baptista Teo-

lógiai Akadémia Könyvtárát mutatta be,

majd Eigner Judit a Budai Ciszterci

Szent Imre Gimnázium Könyvtáráról

beszélt. A középiskolás korosztály olva-

sási szokásairól számolt be, illetve arról,

hogy valójában milyen szerepet játszik

a könyvtár az iskola életében. Számta-

lan megvalósított ötletet is elénk tárt: 

a diákoknak szervezett olvasótábort, a

„rejtvénycsütörtököt”, a könyvtárhasz-

nálati fakultációs órát, az „ajándékozz

könyvet az alma maternek” kezdemé-

nyezést vagy a könyvtárban is végezhe-

tõ önkéntes diákmunkát. Részben szin-

tén iskolai könyvtárról szólt Baginé

Tóth Erika, a Szarvasi Városi Könyvtár

vezetõje, aki a Szarvasi Ágostai Hitvallá-

sú Evangélikus Vajda Péter Gimnázium

Könyvtárának történetét, kincseit mutat-

ta be. A gimnázium gyûjteménye a

Tessedik Sámuel Múzeumban kapott

helyet, gondozását a városi könyvtár

munkatársa végzi. Lencsés Ákos (MTA

KIK, EISZ Titkárság) az EISZ stratégiai

céljairól számolt be, arról, hogy felada-

tuk a felsõoktatás és a nonprofit kuta-

tásban részt vevõk számára a tudomá-

nyos tartalomszolgáltatás koordinálása,

de emellett közmûvelõdési feladatokat

ellátó intézményeknek is segítséget

nyújtanak digitális tartalmak beszerzé-

sében, a szolgáltatások megszervezésé-

ben. Várják az egyházi gyûjtemények
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csatlakozását is. Igazán tartalmas elõ-

adással állt a hallgatóság elé Mészáros

Zoltán (Esztergomi Fõszékesegyházi

Könyvtár), aki a most elmondottakat

részben már ismertette az egyesülés

februári szakmai napján. Digitalizálás –

elmélet és gyakorlat címû elõadásában

számos, már megvalósult digitális

könyvtár rövid bemutatása mellett ösz-

szefoglalta tapasztalatait arról a jól át-

gondolt, megtervezett munkáról, ame-

lyet Esztergomban már elvégeztek. Ez-

után Sz. Fejes Ildikó (Magyar Nemzeti

Múzeum Országos Muzeológiai Mód-

szertani és Információs Központ) elõ-

adása következett. Bemutatta a Museu-

Map portált, mûködését, a részt vevõ

intézményeket, illetve beszélt a projekt

céljáról: a csatlakozó intézmények szá-

mára a portálon biztosított egy közös

keresõfelület, ahol a mûtárgyak megha-

tározott szöveges adatai és képei 

az aggregációs adatbázison keresztül a

szélesebb felhasználói kör számára is el-

érhetõk. A MuseuMap valójában a „mú-

zeumi MOKKA”. A nap – és egyben a

rendezvény – záró elõadását Gáborjáni

Szabó Botond tartotta (Tiszántúli Refor-

mátus Egyházkerületi Nagykönyvtár és

Teológiai Szakkönyvtár). Arról beszélt,

hogy az egyházi könyvtárak is csatla-

koztak ahhoz a 2014 elején indult kezde-

ményezéshez, amely a magyar könyvtá-

rak Rákosi-korszakbéli sorsát (1945 és

1956 között) tárja fel. Beszámolt arról,

hogy jelenleg hol tart a munka, s hogy a

kollégáktól milyen segítséget vár. Bár az

említett korszak viszonylag közeli „törté-

nelem”, sajnos nincsenek vagy csak rész-

ben vannak feldolgozva a fennmaradt

dokumentumok; kézirattárak, levéltárak

mélyén rejlenek még bizonyára fotók,

helyi kiadványok, amelyek hasznos for-

rások lehetnek. Tényként állapította

meg, hogy ha ennek a korszaknak az

átfogó feltárását mi magunk nem végez-

zük el, akkor a késõbbiekben erre már

kevésbé lesz lehetõség.

A szakmai programok mellett termé-

szetesen megismerkedhettünk a város

igazán sokszínû kulturális kínálatával, a

Hármas-Körös és vidéke különleges

szépségeivel. A visszajelzések pedig azt

igazolják, hogy az együtt töltött napok új-

ra megerõsítettek, néha elbizonytalanítot-

tak, máskor új lehetõségeket tártak fel

elõttünk – remélve, hogy a könyvtáraink-

ban végzett munkánk javára válnak. ■




