SZAKMAI BESZÁMOLÓ
az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2013. évi közgyűlésének és szakmai
konferenciájának megrendezésére
a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázati támogatásról
Pályázati azonosító: 3508/01076

A 2013. első félévében a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma által
kiírt pályázaton az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 800.000 Ft támogatást nyert az éves
rendszerességgel megrendezésre kerülő közgyűlésének és szakmai konferenciájának
megtartására. Az elnyert támogatás felhasználásáról jelen szakmai beszámolóban adok
számot.
Egyesülésünk legfontosabb rendezvénye a június végén, július elején megrendezett
közgyűlés és konferencia. A minden évben más-más tagkönyvtár által más-más helyszínen
rendezett közgyűlés az Egyesülés irányítását szolgálja. Szorosan kapcsolódik hozzá a
konferencia, ahol a hazai könyvtártudomány szakembereit kérjük fel előadóknak azokról a
kérdésekről, melyek az egyházi könyvtárak életében aktuális problémát jelentenek, vagy
amelyekre az adott körülmények között figyelniük kell. A konferenciához kapcsolódó
szakmai napon a tagkönyvtárak munkatársai számolnak be a könyvtárakban végzett
munkáról, új fejlesztésekről, történésekről, az év során felmerült problémákról. Éves
közgyűléseink és konferenciáink az egyházi könyvtárak egyetlen olyan szakmai fórumai,
amelyek kifejezetten ennek a könyvtárcsoportnak a kérdéseivel foglalkozik.
Az idei évben a szokásostól egy héttel később, július 1-3 között Pápán gyűltek össze
az egyházi könyvtárak képviselői közgyűlésük és konferenciájuk megtartására. A vendéglátó
a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei volt, a Dunántúl
legfontosabb református gyűjteménye.
A rendezvényre 38 tagkönyvtár kb. 90 könyvtárosa jött el. Az MKE részéről Fehér
Miklós főtitkár (előadóként is) tisztelte meg jelenlétével konferenciánkat.
A rendezvény első napján hagyományosan a közgyűlésre kerül sor. Az EKE
tisztségviselőit 3 évre választja. A vezetői mandátumok az idei évben jártak le, így tisztújító
közgyűlésre is sor került. Az Egyesülés új elnöke Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos
Könyvtár munkatársa, titkára Muszka Ibolya a Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára és
Levéltára vezetője. Első alkalommal az idei évben került sor tiszteletbeli és pártoló tagok
választására is. Az Egyesülés tagjai elsősorban az egyházi könyvtárak. A 2012-es közgyűlés
hozta létre a személyi (tiszteletbeli és pártoló) tagság intézményét.
A közgyűlés után ökumenikus istentiszteletre és ünnepélyes fogadásra került sor a
konferenciának is helyet biztosító Református Teológiai Akadémia épületében.
Rendezvényünket megtisztelte és igét hirdetett Steinbach József püspök úr, a Dunántúli
Egyházkerület püspöke.
A második napon, július 2-án került sor a konferenciára. Címe: „Minősítsd
könyvtáradat, vagy kérj meg mást! : A 21. század kihívásai a minőségi könyvtári
munkában” címmel.
Témaválasztásunkban igyekeztünk az elmúlt évi, veszprémi konferencia előadásaira
építeni. Elmúlt évi konferenciánk a könyvtári marketing témakörét vizsgálta, kifejezetten az
egyházi könyvtárak szemszögéből. A marketing kérdéskörével mintegy megalapoztuk az idei
konferencia témáját, ahol a könyvtári minőségügy, a minősített könyvtár fogalmának

szemszögéből szót ejtettünk a könyvtári nyilvánosság és a korszerű szolgálatatások
kialakítása, a könyvtári arculattervezés (brand) kérdéseire.
Fontosnak tartjuk, hogy konferenciáinkon olyan tudományterületeket járjunk körül,
melyek a mindennapi gyakorlati munkában segítik a könyvtárosokat, könyvtárvezetőket.
Ezzel a témaválasztással is az elmúlt évihez hasonlóan szeretnénk felhívni a figyelmet egy új
egyházi könyvtári arculat kialakításának fontosságára. Könyvtáraink az elmúlt évtizedekben
szemléletükben és szolgáltatási palettájukban felzárkóztak (vagy igyekeznek felzárkózni) a
modern világi szakkönyvtárak mellé. Többségükben nyilvánosak, nyíltak a nagyobb közönség
számára, korszerű szolgáltatásokkal bírnak. Azonban ezt a képet a nagy nyilvánosság számára
is be kell mutatni, illetve az aktuális trendek szerint tovább kell fejleszteni. Célunk, hogy
olvasóink, látogatóink létszámát tovább növelhessük, illetve elsődleges feladatunkat, az
egyházi intézményrendszer könyvtári hátterét biztosítani tudjuk, és a belső közönséget is a
korábbinál nagyobb számban, hatékonyabban tudjuk gyűjteményeinkbe „csábítani”.
Az előadások előtt a konferencia résztvevőit köszöntötte Dr. Áldozó Tamás, Pápa
város polgármestere.
A konferencia előadásai a pályázatban is leadott, előzetesen meghirdetett programnak
megfelelően hangzottak el.
Az előadások:
E-könyvek, e-book olvasók a könyvtárban. Előadó: Moldován István (osztályvezető
OSZK )
Digitális és hagyományos képgyűjtemények kezelése és szolgáltatása. Előadó: Sándor
Tibor (osztályvezető FSZEK Budapest Gyűjtemény)
Minősített könyvtár. Előadó: Tőzsér Istvánné (igazgató Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár, Eger)
21. századi kihívások a könyvtárakban. Előadó: Fehér Miklós (főtitkár MKE, OSZK
Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály)
Válság adta lehetőségek. Előadó: Dippold Péter (igazgató FSZEK)
Brand kialakítása a könyvtárban. Elóadó: Bőczy Gabriella (InnovART Grafikai
stúdió)
A délutáni program Pápa város gyűjteményeinek és kulturális intézményeinek,
nevezetességeinek megtekintése volt. Kékfestő Múzeum, Református Ótemplom, Zsinagóga,
Római katolikus plébániatemplom, pápai református gyűjtemények és kiállításaik, Jókai Mór
Városi Könyvtár és Eszterházy-kastély.
A rendezvény harmadik napján került megrendezésre a szakmai délelőtt, ahol a
szokások szerint a tagkönyvtárak jelennek meg előadásaikkal, bemutatkozásukkal.
Témaválasztásunkban igyekeztünk az előző napi konferencia témáira reflektálni, bemutatni
azokat a gyűjteményeket, amelyek a korszerű szolgáltatások, a brand kialakítás terén már
elértek eredményeket. A szerdai szakmai nap előadásai:
1800 előtti ima-, énekes- és prédikációs könyvek kutatása és az egyházi könyvtárak
szerepe. Előadó: Bajáki Rita (MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség
Kutatócsoport)
Könyvtári arculat a fenntartó intézmény arculati elemeinek felhasználásával. Előadó:
Török Beáta (könyvtárvezető Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola)
Könyvtári arculattervezés. A Gyűjtemény bemutatkozása. Előadó: Köntös László
(gyűjteményigazgató Pápai Református Gyűjtemények)
Gyűjtemények bemutatkozása:
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Nagykönyvtára.
Előadó: Tanászi Árpád (Sárospataki Református Kollégium Tudományos
Gyűjteményei)

Évfordulók a Ráday Könyvtárban. Előadók: (Berecz Ágnes, Orosz Anna
Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye)
A három nap eseményeiről szóló fényképes beszámolót, az előadások prezentációit az
Egyesülés honlapján, a www.eke.hu lapon hamarosan közzétesszük. Az elmúlt két év
konferenciáinak előadásait pedig az EKE-füzetek sorozatban kívánjuk megjelentetni.
Ezúton szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, mely lehetővé
tette rendezvényünk megtartását. Kérjük pályázati beszámolónk elfogadását.
Veszprém, 2013. augusztus 2.
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