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Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz
Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális állományok gondozásában,
feldolgozásában és szolgáltatásában
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2014. évi közgyűlése és országos könyvtári
konferenciája
I. A rendezvény leírása
Egyesülésünk 700.000 forintot nyert az NKA Közgyűjteményi Kollégiumától az Egyházi
Könyvtárak Egyesülésének országos rendezvényére.
Háromnapos rendezvényünk legfontosabb elemei a közgyűlés, a konferencia és a szakmai
nap. A 2014. június 23-25. között Vácott rendezett éves közgyűlésünkre és konferenciánkra a
Váci Egyházmegyei Könyvtár rendezésében került sor. A rendezésben közreműködött még a
váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára is. Éves közgyűlésünk és konferenciánk az
egyházi könyvtárak egyetlen olyan szakmai fóruma, amely kifejezetten ennek a
könyvtárcsoportnak a kérdéseivel foglalkozik.
A rendezvény részletes programja a pályázatban írtak szerint alakult.
Június 23. hétfő - közgyűlés
Délelőtt érkezés, regisztráció, szállás elfoglalása, ebéd
13.45-14.30 A Váci Katolikus Egyházmegyei Könyvtár megtekintése I. Szabó Gergely
vezetésével
15.00-16.00 Közgyűlés
16.00-16.30 Szünet
16.30-17.30 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 20 éves évfordulója – kerekasztal
beszélgetés az elmúlt időszak elnökeivel és titkáraival. Moderátor: Szelestei N. László
19.00 Ökumenikus istentisztelet
20.00 Fogadás a Püspöki Palotában
Június 24. kedd – konferencia
7.00-8.30 Reggeli
8.30-12.30 konferencia
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feldolgozásában és szolgáltatásában I.
8.30-9.00 Ősnyomtatványok feldolgozása hagyományos és adatbázis formában (Rozsondai
Marianne és Rozsondai Béla, az MTA KIK, Kézirattár és Régi Könyvek
Gyűjteménye)
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9.00-9.30 Az ISBDA szabvány ajánlása és az OSZK muzeális könyveinek (RMK-knak)
feldolgozása (Varga Bernadett, OSZK Régi Nyomtatványok Tára)
9.30-10.00 Az RMK-k digitalizálási programja (Káldos János, OSZK)
10.00-10.30 Szünet
10.30-11.00 Muzeális zenei dokumentumok gyűjtése és feltárása (Gulyásné Somogyi Klára
(LFZE Zenetörténeti Kutatókönyvtár)
11.00-11.30 A muzeális könyvek és gyűjtemények népszerűsítési lehetőségei az interneten
(Oláh Róbert, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen)
11.30-12.00 Az egyházi iskolák muzeális gyűjteményeinek szerepe az iskola életében és az
oktatásban (Pinténé Kosina Judit, Nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus
Gimnázium)
12.00-12.30 Hozzászólások, kérdések
12.30-13.30 Ebéd
14.00-18.45 Vác kulturális és egyházi műemlékeinek megtekintése
19.00 Vacsora
Június 25. szerda - szakmai nap
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feldolgozásában és szolgáltatásában II.
8.30-9.00 Könyvborítóba zárt kincsek a Váci Egyházmegyei Könyvtárban (Fehrentheil
Henriette, Ars Alba Restaurátor Bt., Szentendre)
9.00-9.30 Országos digitális közfoglalkoztatási mintaprogram a miskolci Árvay Teöreök
Evangélikus Könyvtár muzeális gyűjteményében (Sándor Frigyes, Miskolci
Evangélikus Egyházközség)
9.30-10.00 Közös Könyvtári Keretrendszer (Bálint Ágnes, Tiszántúli Református
Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen)
10.00-10.30 Szünet
10.30–11.00 – Műhelymunkák a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban (Bitai Judit, Hegedüs
Éva)
11.00–11.30 – Szellemi műhelyek az egyházi könyvtárakban (Berecz Ágnes)
11.30–11.45 – Könyvtári jelnyelv. Kommunikáció siketekkel a könyvtárban (Tőzsér
Benjamin)
11.45-12.00 – Hozzászólások, kérdések
12.00-12.30 – Látogatás a helyszínen lévő Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Könyvtárában Endrész Katalin vezetésével
12.30–13.30 – Ebéd
13.45-14.30 – A Váci Katolikus Egyházmegyei Könyvtár megtekintése II. Szabó Gergely
vezetésével
II. Szakmai vonatkozások, tapasztalatok és a megvalósítás eredményessége
A konferencia előmozdította az EKE fő törekvését, hogy az egyházi könyvtárakban magas
szakmai színvonalú könyvtári munka folyjék, korszerű szolgáltatásokkal bocsássák
rendelkezésre gyűjteményeiket, növeljék a látogatottságot, az egyházi és társadalmi életben
betöltött szerepüket. Fontosnak tartjuk, hogy konferenciáinkon olyan területeket járjunk körül,
melyek a mindennapi gyakorlati munkában segítik a könyvtárosokat és a könyvtárvezetőket.
Közgyűlésünkön a tagság megismerkedhetett az elmúlt év eredményeivel, az EMMIvel és a világi szakmai szervezetekkel való együttműködéssel. Két új tagkönyvtárat, és öt új
pártoló tagot vettünk fel.
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A szakmai konferencia első napján a könyvtártudomány rangos szakemberei tartottak
előadásokat. Az idei, 2014. évi konferencia elérte továbbképzési célját: a konferencia
résztvevői megismerkedhettek a muzeális dokumentumokkal és külön gyűjteményekkel
kapcsolatos legújabb szakmai feladatokkal és eredményekkel. Az egyházi könyvtárakban is
nagy számban meglévő ősnyomtatványok feldolgozásához útmutatást kaptak: hogyan lehet a
kutatást, olvasói elvárásokat legjobban kiszolgálni (hagyományos és adatbázis formában);
megismerkedhettek az Országos Széchényi Könyvtár RMK-feldolgozási és -digitalizálási
gyakorlatával és a muzeális dokumentumok olyan speciális területével, mint a zenei
dokumentumok feldolgozása. Iránymutatást kaptak arról, hogyan lehet az olvasókkal
megismertetni a muzeális dokumentumokat akár az interneten keresztül, akár az iskolások
körében. Az igényes szakmai előadások vonzóak voltak a világi könyvtárosok számára is: a
rendezvényre mintegy 25 fő ellátogatott az MKE Társadalomtudományi Szekciójából.
A szakmai konferencia második napján a tagkönyvtárak munkatársai számoltak be a
könyvtárakban végzett műhelymunkákról, ill. a szellemi műhelyek működéséről. A
résztvevők olyan aktuális kihívásokkal ismerkedhettek meg, ill. kaphattak iránymutatást, mint
az országos digitalizálási közmunkaprogram vagy a Közös Könyvtári Keretrendszer. Az
előadások és a szakmai tapasztalatcserék segítenek abban, hogy az egyházi könyvtárosok a
21. század eleji szakmai kihívásoknak megfelelően tárják fel és gondozzák muzeális
állományaikat.
A rendezvényen összességében 121 fő vett részt.
A három nap eseményeiről szóló fényképes beszámolót, az előadások prezentációit az
Egyesülés
honlapján,
a
www.eke.hu
lapon
közzétettük:
http://www.eke.hu/index.php/rendezvenyek/koezgylesek/2014-vac.
A szakmai beszámolót közzétettük:
http://www.eke.hu/index.php/palyazatok
Ezúton szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, mely lehetővé tette
rendezvényünk megtartását. Kérjük pályázati beszámolónk elfogadását.
Budapest, 2014. július 18.

(dr. Hubert Gabriella)
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