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Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben azért jött létre, hogy ökumenikus
szellemben fogja össze a magyarországi egyházi könyvtárakat. Jelenleg 62 tagkönyvtára és 11
fiókkönyvtára munkáját segíti szakmai elköteleződéssel.
Az éves közgyűlés és az évente szervezett szakmai konferencia mellett, az év közben
szervezett szakmai napokkal és programokkal segíti az egyházi könyvtárosok munkáját.
A személyes találkozások mellett a digitális világ által képviselt modern eszközöket is
használja a kapcsolattartásra és a kommunikációra. Az egyesülés rendelkezik honlappal,
levelezőlistával.
Fontos lépés volt a közös katalógus és portál létrehozása. Ezért az egyesülés életében
fontos szerepe van az Unitas közös portálnak, amely az egyházi könyvtárak közös katalógusa
és adatbázisa. A szolgáltatás az Egyesülés szerverén és koordinálásával működik. A
fenntartási költségeket is az Egyesülés állja. Az adatbázisban jelenleg több mint 1,2 millió
rekord található. 21 egyházi könyvtár katalógusa és a Humanus adatbázis teológiai témájú
cikkei kereshetők benne.
A több éve működő portál az egyik elektronikus fórum, amely a 7/24 típusú
szolgáltatásokkal tudja biztosítani az információk gyors áramlását. A gyors keresés szolgálja
az országos könyvtárközi dokumentumszolgáltatás minél gyorsabb végzését, naprakész
információkat szolgáltat az egyházi könyvtárak dokumentumgyűjteményeiről, elektronikus
tartalmairól. Az adatbázis elérhető a Z39.50 protokollon keresztül. Ez biztosítja a bibliográfiai
adatbázis-építő munkát. Mindezek mellett az adatbázistartalma segíti a vallástörténeti és
teológiai kutatások hatékony végzését is.
A 2016. év statisztikai adatai:
A munkamenetek száma, azaz hány alkalommal
látogatták meg az oldalt:
A felhasználók száma
Az oldalmegtekintések száma

14.252 alkalom
8.331 személy
74.018 oldal

Ezek az adatok nem tartalmazzák azokat a látogatásokat, amelyeket valaki az
elmentett könyvjelző oldal segítségével végez el, és nem tartalmazza a Z39.50 protokollon
keresztül végzett látogatásokat sem, ezen adatokkal együtt a fenti adatok kétszeresével is
számolhatunk.
Az Unitas portálfunkciókkal is rendelkezik. A tagkönyvtárakról információk
találhatók, ez megkönnyíti a könyvtárak elérhetőségét. Az Elektronikus könyvtárban az
egyházi könyvtárakban készített és megtalálható digitalizált dokumentumok érhetők el. Az
informatika folyamatos fejlődésével egy portál elkészítése és fejlesztése nem áll meg,

folyamatos fejlesztésére, karbantartására van szükség. A szervernek a Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskola Könyvtára biztosít helyet.
A fenntartás költségei a következő tételekből állnak:
 a szerver hardverének (Intel szerver) és operációs rendszerének (OpenBSD)
karbantartása, mely a frissítések nyomon követése mellett magában foglalja a szerver
adatbiztonságának biztosítását (tűzfalak, adatforgalom és logok figyelése), a hardver
állapotának, a rendelkezésre álló tárhelyek kapacitásának figyelését, és a szerver
tartalmának rendszeres biztonsági mentését is [Drupler Informatikai Kft.].
 A portál (Drupal 7 rendszer) karbantartása (frissítések telepítése, adatbiztonsági
felügyelet, új funkciók beüzemelése, adatfeltöltés figyelése és supportja) [Drupler
Informatikai Kft.].
 Az Unitas bibliográfiai adatbázis [Bodza Bt.] gondozása (könyvtári adatbázisok
rendszeres időközönként való átemelése a közös katalógusba, adatbázis integritás
figyelése, tárhely-kezelés, üzemelés és biztonság folyamatos felügyelte, support
szolgáltatások).
Szeretnénk, hogy az Unitas folyamatosan ellássa és betöltse feladatát, segítse az
egyházi és az egész magyar könyvtárügy minél hatékonyabb működését.
A 2016. évben az EKE–Hírlevél négy alkalommal jelent meg, amelyet a
tagkönyvtárak munkatársai kézbe vehetnek, az érdeklődők pedig az Egyesülés honlapjáról
letölthetik. A személyes szakmai találkozásokra az Egyesülés több alkalmat biztosított. Két
alkalommal rendeztük meg Szomszédolás programunkat, amelynek keretében 2016
áprilisában az Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtárát és a Petőfi Irodalmi Múzeum
Könyvtárát, Kézirattárát és az Ez bejött! című kiállítását tekinthették meg az érdeklődők. Az
októberben megszervezett program alkalmával az Országos Idegennyelvű Könyvtár és az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fogadta a program résztvevőit, és mutatták be
gyűjteményeiket és szolgáltatásaikat. Februárban Az egyházi könyvtárakban őrzött kódexek és
kódex-fragmentumok feldolgozása és digitalizálása címmel szervezett szakmai napon több
mint félszázan vettek részt. Az egyházi könyvtárakból érkező könyvtárosok májusban,
Tihanyban vettek részt a Könyvtári minőségirányítás – minőségbiztosítás című
továbbképzésen. Sikeres volt a Szarvason megrendezett szakmai konferencia, amelynek címe:
Miscellanea – régi problémák, új utak, szomszédolás volt.
Ezúton köszönjük a támogatást!

Dr. Hubert Gabriella
elnök
Budapest, 2017. január 9.

