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–  Melyik könyvtárban dolgozol? Milyen számod-
ra fontos jellemzőjét emelnéd ki?
–  Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyv-
tárában dolgozom. Legfontosabb jellemzői: fia-
talos, modern, korszerű, a 21. század kihívásainak 
teljes mértékben megfelelő.

–  Mióta dolgozol itt? Hogyan kerültél ide?
–  1996 júniusában kezdtem itt a munkám. Előtte az OSZK
ban a magyar könyvkiadás statisztikai adatait állítottam 
össze. Mivel itt tanári diplomával alkalmaztak, szüksé-
gessé vált a könyvtárszakos diploma. Ennek megszerzése 
után tudomásomra jutott, hogy feldolgozó könyvtárost 
keresnek a Teológián. Az informatikus könyvtáros diplo-
mámat már a Teológia alkalmazottjaként vettem át.

–  Miért, hogyan lettél könyvtáros?
–  Népműveléskémia szakos oklevelet szereztem Egerben 
1979ben. Szükség volt a természettudományos művelt-
ségű népművelőkre. A Budapesti Húsipari Vállalathoz 
kerültem, ahol a könyvtári teendőket is el kellett látnom. 
Mindössze egy évet dolgoztam itt, mert megszületett első 
fiam, GYESre kerültem és a GYES évei alatt tovább gyarapo-
dott a család még két fiúgyermekkel. A GYES 1987ben járt 
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? KI KICSODA AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAKBAN?

le. Apósom, Dr. Kelecsényi Gábor – aki az OSZK Tájékoztatási 
Osztály vezetője volt akkoriban – hívott a Széchényibe, és 
1987 szeptemberétől már ott dolgoztam. Szerencsés dön-
tés volt abból a szempontból is, hogy igen közel laktam a 
könyvtárhoz, a Vízivárosban. Három eleven fiúgyermek 
mellett üdítő volt egy nyugodt helyen dolgozni.

–  Miben áll a napi munkád? Milyen feladatokat látsz el?
–  Feldolgozó könyvtáros vagyok. Gyakorlatilag csak ezzel 
foglalkozom. Alkalmanként olvasószolgálatot látok el, 
szükség szerint kölcsönzök, de ezeket a feladatokat kizá-
rólag kollégáim távolléte esetében kell végeznem.

–  Milyen kihívásokat tartogat a munkád? 
–  Megbirkózni a skandináv nyelveken íródott irodalom-
mal. A lutheranizmus kiváltságos státuszt élvez  a skandi-
náv országokban, így a finn, svéd, dán evangélikus iroda-
lomban gazdag könyvtárunkban ezeknek a könyveknek a 
feldolgozását is el kell látni. Amikor tárgyszavazásra kerül 
sor, akkor sokat segít, ha van a könyvekben angol vagy né-
met nyelvű összefoglaló. 

–  Milyennek látod a mai magyar könyvtárügyet, benne 
az egyházi könyvtárak helyzetét?
–  A pandémia alatt feltalálták magukat a könyvtárak. A 
kényszerűség, a szükség találékonyságra késztette, új 
kihívások elé állította az intézményeket. Bővítették a 
könyvtárak a távmunkák körét, az online szolgáltatáso-
kat. A digitalizálás felgyorsult.

Amúgy a kérdésre nincs kellő rálátásom, de a témában 
Ásványi Ilona, Monok István és Gáborjáni Szabó Botond 
véleményét tartanám irányadónak.
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–  Milyen hobbid, szabadidős elfoglaltságaid vannak?
–  A szabadidő nekem az az idő, amikor nem a könyv-
tárral foglalkozom. Akkor viszont a háztartást kell el-
látni. Ha ezen túl is marad szabad idő, akkor sportolok. 
Rendszeresen futok és úszom. Természetesen olvasok is. 
Követem a napi politikát, figyelem a közéletet, rendszere-
sen olvasok híreket és vannak kedvenc webhelyeim.

–  Mit jelent számodra az olvasás? Melyek a legfonto-
sabb, meghatározó olvasmányélményeid?
–  Ha kíváncsiságom akarom kielégíteni, akkor életmód-
dal, egészséggel, társadalompolitikával, történelemmel 
kapcsolatos könyvet olvasok. Ha igényesebb szórakozás-
ra vágyom, akkor szépirodalmat. Meghatározó olvasmá-
nyélményeim: Bulgakov: Mester és Margarita; Márquez: 
Száz év magány, Ken Follett: A katedrális. 
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