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Kérdések és lehetséges válaszok   

a könyvtári, levéltári digitalizációról 

 

Egyházi könyvtárak 

 Minden szakmabeli tudja, hogy a könyvtár, levéltár,  múzeum egy közös 

„ős intézményből” vált szét három különböző intézménnyé és tudománnyá. Az 

egyházi gyűjteményekben mind a mai napig sajátos szimbiózisban él a három (vagy a 

három közül kettő) intézmény. Gyakran az intézmények nevében is ez a fogalom 

szerepel:„gyűjtemény”.  Ezért, meg a „rokon szakmákkal” ápolt jó kapcsolatunk jogán, 

meg azért, mert – mondjuk régi kéziratok esetében – olykor nehéz eldönteni, hogy mi 

számít levéltári és mi könyvtári dokumentumnak vettük a bátorságot ahhoz, hogy bár 

könyvtári szakmai szervezet képviselőjeként vagyok itt, levéltárra vonatkozó 

megjegyzéseket is tegyek. 

 Az egyházi könyvtárak elnevezés egy sajátos kategória. Ide tartoznak 

mindazok a könyvtárak, amelyeknek fenntartója valamely egyház, felekezet, vallási 

közösség.  

 Az egyházi könyvtár az uralkodói, főúri könyvtár mellett a legősibb 

könyvtártípus, hiszen kincsnek, valóságos vagyonnak számító könyvgyűjteménye 

vagy valamely uralkodónak, főúrnak volt vagy valamely vallási közösségnek, 

felekezetnek, egyháznak. A későbbi közkönyvtárak is ebből a két alap 

könyvtártípusból alakultak ki. 

 Az egyházi könyvtárak sorsa  a XX. században 

 Az egyházi könyvtárak sorsának alakulásában egyik legszomorúbb korszak a 

XX. század második fele volt. Az iskolák 1948-ban történt államosításakor, 

majd a szerzetesrendek 1950-ben történt feloszlatásakor az egyházi 



könyvtárak sorsa megpecsételődött. Két könyvtár állami műemlékkönyvtárként 

működött tovább;  néhány műemlékkönyvtárként az egyház kezelésében maradt; volt 

amely egy-egy főiskola „segéd- és háttér-intézményeként” is szolgált, s így maradt 

életben;  ám a legtöbb halott gyűjteménnyé, könyvraktárrá silányult.                            

 A megmaradtak közül egyetlen egyházi könyvtár állománya sem 

maradt sértetlen; bizonyos értelemben jobb esetben nagy gyűjtőraktárokon 

keresztül az OSZK Fölöspéldányközpontjaiba került az állomány, ahonnan a nagy 

állami  könyvtárak egészíthették ki gyűjteményüket, de sok könyvet értékesítettek 

külföldön a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat útján és belföldön egyaránt.  

 A legnagyobb hazai egyházi könyvtárak ugyan a rendszerváltást 

megelőző évtizedekben is könyvtárra emlékeztető módon működtek, 

„korlátozottan nyilvános tudományos könyvtárként”, törvényi 

kötelezettséggel részt vettek bizonyos könyvtári-szakmai „programok-

ban”, de korántsem olyan feltételek között, mint az éppen 1950-ben fejlődésnek 

indult közművelődési,  felsőoktatási és  szakkönyvtárak.  

 1989, a rendszerváltás éve után bekövetkező politikai, gazdasági változások az 

egész magyar könyvtárügy számára magukban hordozták a megújulás 

szükségességét és lehetőségét, így az egyházi könyvtárak számára is. 1990-ben 

megszületett a vallásszabadságról szóló törvény, lehetővé téve az egyházak számára a 

nyilvános működést a művelődés területén. 1997-ben létrejött, 1998-ban hatályba 

lépett és 1999-ben törvényerőre emelkedett az ún. Vatikáni megállapodás. 1997-

ben megszületett a Kulturális törvény, mely minden magyarországi könyvtárra 

hatályos, így az egyházi könyvtárakra is érvényes. 

 Az illegalitásból kiszabadult egyház megkezdte intézményeinek újraépítését, 

működése külső kereteinek, feltételeinek visszaszerzését és semmiből újra teremtését. 

Mindez a fentebb vázolt feladatok sorrendjében történt meg: elsődlegesen az újra 

szabadon végezhető pasztoráció – evangelizáció élénkült meg, aztán a szociális 

tevékenység, kulturális terület (oktatás-nevelés), egyéb kulturális tevékenység, 

melybe az egyházi  gyűjtemények (múzeum, levéltár, könyvtár) ügye tartozik.     

 A rendszerváltás a hazai könyvtárügyben is változásokat hozott, s a „civil” 

könyvtári rendszer változása hatására a változás és változtatás lehetőségét és 

szükségességét az egyházi könyvtárak is érezték, de azt is, hogy kétszeres 

lemaradást kell ledolgozniuk. Az egyházi könyvtáraknak egy rohamosan változó, 

fejlődő könyvtári rendszerhez kellett és kell felzárkózniuk, megtalálni a helyüket 



ebben a rendszerben, sőt a kor követelményeinek és kihívásainak is 

folyamatosan meg kell felelniük, tovább is kell fejlődniük.  

 A változásban és változtatásban – mint a „világi könyvtárügyben” is - fontos 

szerepet kapott az emberi tényező. A nagy országos könyvtárakban tevékenykedő 

vagy azokat ismerő, régi könyvekkel foglalkozó szakemberekből és az egyházi 

könyvtárakban dolgozó, korábban könyvtárosi szakképesítést szerzett, és így a 

korábbi és az immár változó magyar könyvtárügyet is ismerő szakemberekből az 

1990-es évek elejére szerveződött egy olyan csoport, akik megteremtették a hazai 

„egyházi könyvtárügyet”.  

 Először a Magyar Könyvtárosok Egyesületén (MKE) belül merült fel egy 

önálló egyházi könyvtári szekció létrehozásának gondolata, majd megszületett 

egy munkaközösség ötlete, s 1994-ben Kalocsán  23 egyházi könyvtár képviselője 

elhatározta egy minden más szakmai szervezettől és felekezeti hovatartozástól 

független (ökumenikus) munkaközösség létrehozását. A munkaközösség az Egyházi 

Könyvtárak Egyesülése (EKE) nevet vette fel.   

  Az egyesülésnek más szakmai szervezetekkel ellentétben nem könyvtárosok, 

hanem könyvtárak a tagjai. Legfőbb szerve az évente ülésező közgyűlés; az 

egyesülés ügyeit az elnök, a titkár, a kilenc tagú elnökség intézi. 2005-ben az 

Egyesülésnek 68 tagkönyvtára van, kettő határon túli könyvtár. Egyesülésünkről 

további információk a www.eke.hu honlapunkon olvashatók. 

Az egyházi könyvtárak közelmúltja és jelene 

 Amíg korábban az egyházi könyvtárak élén általában nem könyvtáros 

végzettségű, nem egyszer idős pap, szerzetes, lelkész állt, mintegy címként viselve a 

főkönyvtárosi, könyvtárvezetői tisztséget, addig a rendszerváltás után egyre több 

egyházi könyvtár élére került világi, könyvtáros végzettségű vezető. 

 Elmondhatjuk, hogy a ’90-es évek elejétől egyházi könyvtárainkban 

szakszerűbb munka folyt. Ez a szerzeményezésben, a feldolgozásban, a 

nyilvánosság szélesebb körű vállalásában, az olvasó- és kutatószolgálat 

élénkítésében, számítástechnikai és infrastrukturális fejlesztésekben 

mutatkozott meg. A fentiek közül talán legfontosabb a nyilvánosság szélesebb 

körű vállalása. 

 Az 1970-es, 1980-as években az egyházi könyvtárak többsége korlátozottan 

nyilvános, tudományos szakkönyvtárként definiálta magát. A ’90-es évek második 

felétől az egyházi gyűjtemények bátrabban vállalták a nyilvánosságot, bátrabban 

http://www.eke.hu/


fogadták a kutatókat, de a rendszerváltás után az egyházi könyvtárakban őrzött 

dokumentumok után is megnőtt az érdeklődés.  Mindezt fokozta és szabályozta az 

1997-ben megjelent Kulturális Törvény, melynek nagy újdonsága a nyilvánosság, a 

nyilvános könyvtár fogalom hangsúlyozása volt, mellyel a korábbi tipizálás háttérbe 

szorult. Bár míg a közművelődési könyvtárak automatikusan nyilvános 

könyvtáraknak számítanak, és az egyházi könyvtáraknak külön kérniük kell a 

nyilvános státuszt, a nyilvánosság vállalásával az egyházi könyvtárak bekerülhettek az 

élő könyvtári rendszerbe. A 66 hazai EKE tag egyházi és felekezeti könyvtár 

közül pillanatnyilag  28 könyvtár nyilvános könyvtár.         

      A nyilvános státuszt elnyert egyházi könyvtárak a különböző alap- és 

pályázati támogatások segítségével napjainkra megfelelő számítástechnikai és 

infrastrukturális háttérrel rendelkeznek, mindenhol elkezdődött a retrospektív 

katalóguskonverzió, a jó működéshez szükségesen szabályozott a könyvtári 

ügyvitel, élénkebb és szakmailag megfelelőbb munka folyik, tudatos és 

folyamatos az állományvédelem.  

    

Egyházi könyvtárak és az információs társadalom 

 Az egyházi könyvtárak általában sajátos „hibrid” könyvtárakként 

működtek. Példaként a pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat hozhatnánk, amely 

könyvtár egy műemlékkönyvtár, klasszicista könyvtárteremmel, ahol az állomány 

zöme „régi könyv” és speciális gyűjtemény, mely speciális elhelyezést, gondozást  és 

feldolgozást, ehhez megfelelő kézikönyveket, és mindenek előtt szakértelmet kíván. 

Ugyanakkor a könyvtár lehetőségei szerint folyamatosan gyarapította állományát 

külföldi és magyar teológiai szakirodalommal, s az évszázadok során kialakult 

gyűjtőkörének megfelelően egyéb témájú könyvekkel is (társadalomtudományok, 

kultúrtörténet, bencés anyag, természettudományok legjelentősebb 

kézikönyvei). A pannonhalmi könyvtár mellett működik egy teológiai kollégium és 

egy gimnázium is. Bár mindkét intézménynek van saját könyvtára, a pannonhalmi 

Főapátsági könyvtár egyféle háttérintézményként segítette ezeket az intézményeket, 

tehát egy modern, használható könyvtár építése és fenntartása is 

szükséges volt a műemléki, régi könyvet őrző feladat mellett. A kétféle 

küldetés külön-külön is sok és nehéz feladatot, problémát jelent.  

 A magyarországi egyházi könyvtárakban a ’90-es évek közepén merülhetett fel 

a könyvtári állomány számítógépes feldolgozásának lehetősége, jóllehet 



szükségességét már korábban is éreztük a rohamos technikai fejlődés 

következményeként. (Igazában a közművelődési könyvtárakban sem sokkal előbb – megyei 

és főleg városi könyvtárakra, ill. lefelé a községi könyvtárakra gondolok most.)   

 Maga a számítógépes infrastruktúra megteremtése sem volt könnyű 

feladat volt akkor, amikor a könyvtáraknak gyakran nem volt önálló telefonja, fax 

készülése sem. Ám az egyházi könyvtárak vezetői és egyházi fenntartóink is 

szerencsére felismerték a kor kihívásait és éltek a lehetőségekkel.    

 Nem könnyen sikerült találnunk olyan programot sem, amely alkalmas lehet 

a könyvtárainkban őrzött speciális és sokféle anyag feldolgozására. Tervünk az volt, 

hogy a szűkös anyagi lehetőségeinkhez képest is megfizethető, többféle 

dokumentumot feldolgozni képes programot találjunk, amelyről idővel egy komoly 

intergrált rendszerbe tehetjük át az adatokat, s ezt a programot minél több egyházi 

könyvtárba szerettük volna bevezetni, hogy minél többen egy nyelvet beszéljünk. 

(Némiképp védelmünkben: a ’90-es évek elején nagyon tarka volt, sőt még napjainkban is 

nagyon tarka a kép, ha a könyvtárakban használt szoftvereket vesszük számba. Ismét a 

közművelődési könyvtárakra – megyei könyvtárakra és azoktól „lefelé” gondolom. A ’90-es 

évek elején részt vettem az OSZK-ban egy számítógépes feldolgozás muzeális 

könyvanyagot őrző könyvtárakban témájú megbeszélésen, ahol muzeális 

könyvanyagot őrző közművelődési könyvtárakból tartottak előadást kollégák. A 

tapasztalatom az volt, hogy: 1. nem nagy a lemaradásunk más „civil” gyűjteményekhez 

képest. 2. mintha nem is igen törekedtek volna arra, hogy minél kevesebb féle programot 

használjanak és így legyen „átjárás” a könyvtárak között. 3.  talán az nagyobb feladat, 

amikor egy könyvtár gyűjteményének a zöme „régi könyv”, és kódextől kezdődik, mint 

amikor néhány ezer, akár tízezres nagyságrendű régi könyvünk van. Nem beszélve arról, hogy 

a mi amúgy is nagyobb állományunk  ahogy az időben előre haladunk, úgy lesz egyre 

„régibb”, védendő könyvanyag.)  

  Napjainkban minden egyházi könyvtár használ valamilyen 

számítógépes programot, néhány „komoly” integrált rendszert, s mostanra ért meg 

a helyzet, hogy több egyházi könyvtár áttérjen olyan programra, amely alkalmas,  

hogy könyvtáraink a bekapcsolódjanak a MOKKA-ba, s talán az ODR-be. Mindez 

nagy változást jelentett ahhoz képest, hogy az egyházi könyvtárak zömében nem volt 

szabványos, a hagyományos nyilvántartás és leírás sem.  

 2000-ben elindítottunk egy internetes adatbázist, (Theca) így sokak 

számára elérhetővé vált a könyvtárainkban őrzött anyag. 2001 elejétől folyamatos 



a szolgáltatás, jelenleg hét egyházi könyvtár adatbázisa kereshető a Theca 

kezelőfelületén. 

Digitalizálás Magyarországon – Kapcsolódási pontok és bekapcsolódási 

lehetőségek az országos kezdeményezésekbe - A digitalizálás célja és 

értelme egy egyházi gyűjteményben dolgozó könyvtáros szemével-

félelmek  

A ’90-es évekre évek elején - sőt már a ’80-as évek végén - Európában új 

könyvtári trendek mutatkoztak. Az információs és kommunikációs technológia 

térnyerése az egész könyvtári szakma megújulását követelte szerte Európában. A 

könyvtár az információs és tudásalapú társadalom alapintézményévé vált, az oktatás 

és tanulás központja, tudásközpont lett. A könyvtárhasználók száma megnőtt, a 

szolgáltatások iránti igény megváltozott. A könyvtár már nem a könyvtárosok, hanem 

a könyvtárhasználók könyvtára lett, akik minőségi szolgáltatást vártak el naprakész, 

pontos információkat kerestek, amelyekhez gyorsan szerettek volna hozzájutni.   

A külföldi szakmai trendek nem hagyhatták érintetlenül a hazai 

könyvtárügyet, az Európai Uniós tagság lehetősége pedig egyenesen megkövetelte 

az EU-konformitást a könyvtári területen is. 1990-es évek közepétől 

elengedhetetlenül szükségessé vált a változtatás a hazai könyvtári rendszeren, 

könyvtárügy stratégiáján, a jogi szabályozáson.  

A legfontosabb feladatok a következők voltak: az országosan hiányzó 

információs és kommunikációs technológia (ICT) megteremtése és beépítése a 

könyvtári köztudatba. A számítógépes feldolgozás gyorsítása és egyenetlenségeinek 

javítása, a lemaradások megszüntetése a számítógépes hálózati együttműködésben és 

az országos szolgáltatásokban. Új, korszerű összetételű és nagyságú könyvtári 

dokumentumállomány kialakítása, az országos dokumentumellátó rendszer 

megszervezése. Korszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése – tartalomszolgáltatás. 

Új jogi szabályozás (kerettörvény és egyéb jogszabályok) megalkotása. Az új  

gazdasági és politikai  környezet számbavétele, a megváltozott gazdasági helyzetben 

újfajta finanszírozás megteremtése. A könyvtáros képzés megújítása, továbbképzés 

megszervezése. Az európai együttműködés alapjainak megteremtése. 

A könyvtáros szakma is új fogalmakat kezdett el használni: információ, 

kommunikáció, szoftver-hardver, projekt, menedzsment, minőség-biztosítás és 

sorolhatnánk tovább, de most csak a konferencia témájának megfelelően egyet 

említek még: digitalizálás.  



 Magyarországon, magyar kollégák 2001-ben hallottak először a PULMAN 

programról, amely 2003-ban lezárult és folytatásaként elkezdődött a CALIMERA 

program. 2003-ban történt meg a NDA programiroda felállítása. 2004 

márciusában volt az NDA által szervezett első digitalizálási konferencia. 

2002-ben találkoztak a MINERVA programmal, 2004-től vett részt hazánk a 

MINERVA PLUS programban. 

 Az egyházi könyvtárak – gyűjtemények – 2003-tól kísérték figyelemmel a 

digitalizálással kapcsolatos megmozdulásokat, és megpróbáltak lehetőségeik szerint 

bekapcsolódni a különböző programokba. 

 Az első ilyen részvétel 2003-ban az IHM kezdeményezésére a Könyvtári 

Intézet és a Neumann Ház szervezésében történt felmérés volt, mely a 

digitalizálandó nemzeti kulturális vagyon mennyiségi számbavételére 

irányult.  A könyvtárakon kívül a levéltárakra és múzeumokra is kiterjedő 

felmérésben az Egyházi Könyvtárak Egyesülése részéről magam vettem részt. A 

felmérés során mindenképpen szükségessé vált alapfogalmak és alapelvek tisztázása. 

Így: Mi is a digitalizálás? Azt gondolom, hogy erre a kérdésre a három intézmény 

képviselőit megkérdezve ma is sokféle, nem egyszer homályos választ kapnánk. 

Aztán: Mi a digitalizálás célja? Erre a kérdésre néhány szakmai találkozó után 

magam a következő válaszokat fogalmaztam meg. A digitalizálás célja 

állományvédelem (a kulturális értékek megőrzése, értékes anyagok 

rongálódásának csökkentése, az eredeti dokumentum helyett a digitalizált változat 

szolgáltatása a kutatónak); ismeretterjesztés – dokumentumszolgáltatás (a 

hozzáférési lehetőség növelése); duplikálás (nehezen hozzáférhető anyag 

sokszorosítása - pl. oktatási céllal, vagy már kevésbé hozzáférhető akárcsak XX. 

századi munka); helymegtakarítás.  Egyházi intézményben dolgozóként  

számunkra az állományvédelem a legfontosabb, minden mást megelőző 

szempont, s csak másodlagos az ismeretterjesztés, bár fontos a duplikálás is.  

 Bár a felmérés a digitalizálandó anyagmennyiséget mérte föl elsősorban, mégis 

körvonalazni kellett, de szinte magától is körvonalazódott, hogy mi számít a 

nemzeti kulturális vagyon (megőrzendő, terjesztendő) részének? Erre a 

kérdésre más-más választ adnak a különböző könyvtártípusok, sőt még egy adott 

könyvtári állományra vonatkoztatva sem egyszerű a válasz.  

 A nagy országos könyvtárak és az egyházi könyvtárak jelentős régi állományt 

őriznek. Számunkra a könyv a kódexnél kezdődik. A nemzeti kulturális (könyvtári) 



vagyon nagy részét ezért nyilván az OSZK, a Debreceni Egyetemi Könyvtár, mint 

paralel nemzeti könyvtár, a nagy országos szakkönyvtárak (MTA, Egyetemi, FSZEK, 

OPKM… stb.) és: mint egyféle SZAKkönyvtárak az egyházi gyűjtemények őrzik.  Az 

egyéb közművelődési könyvtárak közül a megyei és a városi könyvtárak anyagából a 

helyismereti gyűjtemény az egyedi és sajátos anyag, mely digitalizálásra érdemes. Az 

e könyvtárakban ezen kívül őrzött modern könyvanyag megtalálható a nemzeti 

könyvtár(ak)ban. 

 Már a felmérés idején is a könyvtáros szakmát egyre jobban foglalkoztatta a 

digitalizálás problémája. Mivel a hazai közművelődési könyvtári rendszer gerincét a 

megyei (és a városi) könyvtárak adják, talán ők végzik leginkább a KÖZmunkát, 

érthető, hogy az MKE helyismereti szekciója mozdult meg először, hogy a digitalizálás 

„hétköznapi” gyakorlati kérdéseivel foglalkozzon, ezeket a megfelelő fórumokon 

feltegye, várva a válaszokat. MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete XI. 

Országos Tanácskozása (Szolnok, 2004. július 14-16.) után a szekció azzal a 

javaslattal és kéréssel fordult a NKÖM Könyvtári Főosztályához és a Könyvtári 

Intézethez, hogy a helyismereti dokumentumok digitalizálása során felvetődő 

problémák áttekintésével a megoldáshoz nyújtsanak számukra szakmai segítséget. Az 

írásban benyújtott javaslat és kérés nyomán 2004. szeptember 30-án  a  NKÖM, 

az OSZK, a Neumann János Digitalis Könyvtár és Multimédia Központ 

képviselői találkoztak, hogy a könyvtári dokumentumok digitalizálásával 

kapcsolatos kérdéseket tisztázzák, s felvázolják egy lehetséges  együttműködés 

kialakításának körvonalait az érintett intézmények között. 

 Ezt a megbeszélést követte a NKÖM és a Közgyűjteményi és Közműve-

lődési Helyettes Államtitkárság által szervezett, a közgyűjtemények és a közmű-

velődési intézmények digitalizálási tevékenységével kapcsolatos 2004. október 5-i 

munkamegbeszélés, melyre az országos szakmai szervezetek (KI, IKSZ, 

MKE), országos intézmények (OSZK, Országos Levéltár, Magyar Nemzeti 

Múzeum), digitalizálással, archiválással foglalkozók (Neumann Ház, 

Nemzeti Digitális Archívum képviselői),  és egyéb szakmai szervezetek 

kaptak meghívást, így az Egyházi Könyvtárak Egyesülése is. A 

megbeszélésen – mely inkább az egyes intézmények, szervezetek képviselőinek 

beszámolója és ismertetése nyomán folyt - megfogalmazódott, hogy szükséges 

lenne: jogszabályok és javaslatok megfogalmazása, a digitalizált anyagot 

őrző intézmények könyvtárak kijelölése, a Nemzeti Digitális Archívum  



hatékonyabbá tétele, de leginkább munkacsoportok létrehozása a három 

különböző, de azonos problémákkal és feladatokkal is küzdő terület (levéltár, 

múzeum, könyvtár)  a hatékony együttműködése érdekében. 

 Az egyházi könyvtárak másik nagyobb és aktívabb digitalizálási vállalkozása 

és próbálkozása egy 2003/2004-ben lezajlott pályázat volt. 2003 nyarán az 

IHM pályázatot írt ki „24. óra - Kulturális kincseink digitalizálása” címmel.  

Ezen az amúgy megírás és teljesítés szempontjából meglehetősen bonyolult és nehéz 

pályázaton mindössze néhány egyházi könyvtár indult. A pályázat 2004 nyarán 

zárult le, ekkor volt a megvalósítás és az elszámolás határideje.  Ennek a pályázatnak 

a célja az volt, hogy a nagyon-nagyon rossz állapotban, „24. órájukat élő” 

dokumentumokat megmentsünk az utókor számára. Ezzel a törekvéssel kapcsolatban 

bár a magam könyvtárát, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat ismerem a 

legjobban, de az Egyházi Könyvtárak Egyesülésében dolgozva több egyházi 

gyűjtemény véleményét fogalmazom meg az alábbiakban.  

 Könyvtárunk, a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár jelentős védett 

könyvállománnyal bír, mely a nemzeti vagyon része. Mivel a Pannonhalmi Bencés 

Főapátság, benne a Főapátsági Könyvtár 1996 óta a Világörökség része is, az itt 

összegyűjtött szellemi, kulturális kincs a világörökség része is.  

 A különleges gyűjtemény különleges gondozást igényel. Könyvtárunk 

fenntartója a Magyar Bencés Kongregáció s maga a könyvtár nagy gondot fordít e 

különleges állomány megóvására. Az 1996-os, majd a 2000/2001. évi 

millenniumot nagy építkezések, tatarozások és épület restaurálások előzték meg az 

apátság épületegyüttesében. A munkák során önerőből és pályázati segítséggel 

sikerült elértük, hogy könyvgyűjteményünk régi, védett része, vagyonvédelmi, 

tűzvédelmi és klimatikus szempontból jól gondozott és elhelyezett gyűjtemény. 

 Ugyancsak önerőből, valamint nagyobb részt szponzori és pályázati segítséggel 

1999 óta folyamatosan restauráltatjuk a védett könyvanyagot. Kezdetben a védett 

állomány egyes darabjainak restauráltatását végeztettük el, ez a munka bár 

nagyon lassan, de folyamatosan halad; évente csak néhány darab (4-5) könyvet 

tudunk restauráltatni. Később elkezdtük a védett könyvállomány (védett 

gyűjtemények) általános restauráltatását is. 2002. nyarán az 

ősnyomtatványtár, 2003. nyarán az RMK gyűjtemény és a Jesuitica 

gyűjtemény, 2004-ben a Kézirattár általános gondozása (tisztítás, restaurálás, 

tékázás) történt meg, 2005-ben a Benedictina gyűjteménnyel szeretnénk 



folytatni a sort. Elmondhatjuk, hogy mára már egészen határozott restauráltatási 

stratégiánk van, egyedi és általános restauráltatásunk egyre tudatosabbá, 

tervezettebbé vált.  

 Tudjuk, hogy a könyvállomány megőrzésének, állagmegóvásának fontos 

része a fent említett feladatok elvégzése, ám legalább ilyen fontos rész a 

digitalizálás, a tartalomszolgáltatás, az adatbázis-építés is. Bár 

könyvtárunkban már folyt az adatbázis-építés, de a digitalizálás egyéb 

eszközeivel 2004-ig nem éltünk. 2004-ben azonban nemcsak a fenti 

pályázat segítségével, hanem más módon is (Neumann Ház segítségével)   

tudtuk digitalizálni könyvtárunk anyagából. 

 Digitalizálási tervünkben a különösen védett állomány szerepelt 

elsőként: kódexek, az ősnyomtatványok közül a jelentősebbek (díszesek, 

pergamenre nyomottak, korai ősnyomtatványok, unikumok), majd a korai és 

egyedi antikvák. Később a Benedictina gyűjteményre is szeretnénk sort keríteni. 

(A Benedictina gyűjtemény könyvtárunk „helyismereti gyűjteménye”. E gyűjteményben 

őrizünk minden bencés vonatkozású anyagot.)  

 A restauráltatási stratégiánknak köszönhetően a régi állományunk fizikai 

állapota jónak mondható. A könyvtárunk állományában őrzött és eddig (nem 

csupán a fenti pályázati segítséggel) digitalizált művek esetében sem rossz fizikai 

állapotuk indokolta a digitalizálást, hanem egyediségük, ritkaságuk, 

kultúrtörténeti értékük, valamint az, hogy a szakmai és a nemcsak a 

szakmai közönség számára is hozzáférhető legyenek. Persze a digitalizálás 

szükségességét hangsúlyozva jó lenne, ha mindenki tudatában lenne annak, hogy  

más-más szempontok dominálnak egy pótolhatatlan dokumentum (kódex), és egy 

csak a duplikálás miatt sokszorosított anyag (régen kiadott, száz éves nyomtatvány 

vagy éppen egyetemi jegyzet) esetében.  

 S most szeretném megfogalmazni a digitalizálással kapcsolatban felmerült és 

még mindig óvatosságra intő félelmeinket.  

 Az első „félelmünk” a szerzői, őrzési, kiadási stb. jogokkal kapcsolatos. 

Azt gondolom, hogy ez a félelem világszerte és országszerte él és jogos, így bennünk, 

akikre régi, pótolhatatlan értékek bízattak, s ezért a kincsekért „emészt bennünket a 

buzgóság” talán még jobban érthető. Mindenképpen szükséges, és sürgető feladat, 

hogy a szerzői, szolgáltatói, őrzési, tulajdon stb. jogok jól megfogalmazódjanak a 

digitalizálással  kapcsolatban a gyűjteményeinkben őrzött kincsek esetében, még 



akkor is, ha tudjuk, minden törvény áthágható, megszeghető. De elismerjük: 

törvények – így a szerzői jogi törvény is – szükségesek, e nélkül ember és emberi 

közösség nem létezhet. 

 Második „félelmünk” részben összefügg az előzővel. Napjainkban – szinte 

évente egyre csodálatosabb technikai eszközök születnek meg, és mindig egyre 

jobbak, korszerűbbek, tökéletesebbek. Ez nemcsak a digitalizálásra alkalmas 

eszközökre értendő, hanem minden technikai eszközre. Ám a technikával - és 

általában mindennel – élni és visszaélni is lehet. Napjainkban ha rászánjuk 

magunkat arra, hogy digitalizálunk valamit, mely művelet meglehetősen költséges 

vállalkozás, ezért mindenképpen figyelemmel  kell lennünk arra , hogy hol, milyen 

körülmények között végezzük el a munkát. Jó ha - éppen állományvédelmi 

szempontból - a könyvtárunkba költözik a digitalizáló könyvszkenner. Így talán 

jobban figyelemmel kísérhetjük a munkát abból a szempontból is, hogy a kész 

anyagok éppen a szuper technika segítségével ne kerülhessenek - mondjuk egy 

mobiltelefon  által -   illetéktelen kezekbe, hogy aztán a világ más pontján valaki egy 

kódexről vagy egy unikum anyagról készült hasonmás kiadásból „meggazdagodjon”. 

Lehet, hogy a példa túloz, de  mindannyian tudjuk, és érezzük,  hogy az információ - 

egyre inkább - hatalom. A helyben digitalizálás viszont megnöveli a digitalizálás 

költségeit. 

 A harmadik „félelmünk” az előzővel összefüggő és sokak által, sokszor, 

egyre többször hangoztatott félelem, a Cd-Rom-ok, DVD-k stb.  mint adathordozók  

„életideje”. Nem is részletezném ezt, de nem akarok abba hibába sem esni, mint egy 

könyvtáros kolléga, aki tökéletes programot, tökéletes könyvtárost, tökéletes 

megoldásokat  vár …. vár… vár… 

 A negyedik „félelmünk” megint csak kapcsolódik az előzőkhöz. A 

digitalizálás „költséges mulatság” ahhoz, hogy az elkészült anyagot ellopják 

(szellemi tolvajlás, sőt rablás), vagy hogy előbb-utóbb megsemmisüljön. Költséges 

nemcsak az elkészítése, hanem a digitalizált anyag további szolgáltatása is. „Drága 

mulatság” abból a szempontból is, hogy egyéni akciókat kezdeményezzünk, s így – 

minden tájékozódás nélkül – duplán, triplán digitalizáljunk egy-egy 

dokumentumot. 

Tervek, feladatok 



 Az elmúlt évek tapasztalata alapján állíthatjuk, hogy eredményesen 

képviselni, védeni, kivédeni ezeket az érdekeket, szempontokat, félelmeket 

csak összefogva, egyesületi szinten lehet hatékonyan.  

   Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 2004/2005-ös munkatervét 

elkészítve 4 nagy feladatot ismertünk fel, melyek közül az egyik a digitalizálás 

volt.  A 2004. évi kecskeméti közgyűlést megelőző elnökségi ülésen, majd a 

júniusi kecskeméti közgyűlésen (tehát nagyjából a MKE Helyismereti Szekciója 

által megfogalmazott felhívással egy időben) sürgettem egy felmérést a 

digitalizálásról (mit és mekkora anyagot digitalizáltunk eddig), hogy se egymás 

között, sem a „civil” könyvtárakat tekintve ne végezzünk dupla munkát.   

 2004. szeptemberében (tehát a NKÖM – OSZK - Neumann találkozóval 

szinte egyszerre) egy minisztériumi megbeszélésen vázolva terveinket, kiderült, hogy 

Egyesülésünk „kicsiben, magunk között” jól ismerte fel a digitalizálást, mint sürgető 

feladatot. A terveink között szereplő felmérés arról, hogy az egyházi könyvtárak 

mennyire kapcsolódtak be ebbe a világszerte fontos feladatba, tevékenységbe nagyon 

„aktuálisan” beilleszkedik az országos tervekbe, kezdeményezésekbe. 

 Mivel az egyes könyvtárak érdekérvényesítése nehézkes - hiszen ezért is jöttek 

létre a különböző szakmai (érdekképviseleti) szervezetek – Egyesülésünk 

összefogva a tagkönyvtárakat hatékonyan és viszonylag egyszerűen el tudja 

végezni ezt a felmérést. A   tagkönyvtárak együttműködésével képes feltérképezni a 

könyvtárainkban folyó digitalizálási munkát, egy sajátos területet (egyházi 

gyűjtemények) képes „lefedni” – hiszen négy felekezeti-egyházi könyvtár kivételével 

az Egyesülésnek minden magyarországi egyházi – felekezeti könyvtár tagja -,  és az 

eredmények ismeretében érdemben be tud kapcsolódni az országos 

feladatokba. 

 A fent említett október 5-i munkamegbeszélésen már ott volt az 

egyesületünk. A találkozón azok  kedvéért akik létezésünkről sem tudtak – inkább a 

levéltár és múzeum képviselői voltak ők - beszéltünk az Egyesülésről, leginkább 

azért, hogy a szakmabeliek és a rokon szakma képviselői is tudják: egyházi 

gyűjtemények esetében szervezetünket érdemes megkeresni. Felhívtam a 

figyelmet arra, hogy az egyházi gyűjtemények között több gyűjteményben is 

sajátos szimbiózisban működik könyvtár, levéltár, múzeum vagy a három 

közül kettő együtt, ezért talán érdemben tudunk szólni a közös és a különböző 

gondokról, problémákról. Vázoltam, hogy a digitalizálás kapcsolatban milyen 



terveink vannak, s elmondtam, hogy együttműködésre készen várjuk a 

jogszabályokat, javaslatokat, a digitalizált dokumentumokat fogadó és szolgáltató 

intézmények kijelölését, a munkacsoportok létrejöttét.  

 Munkatervünkben szerepelt munkacsoportok létrehozása – ez már meg is 

történt.  Az egyik munkacsoportunk a „Gyűjteményi munkacsoport”, melynek 

munkájában éppen azoknak a könyvtáraknak a képviselői vesznek részt, ahol a 

különböző intézmények a fent említett szimbiózisban működnek. Ez a munkacsoport 

vállalta az említett felmérés elkészítését arról, hogy mely egyházi gyűjteményben 

végeztek már digitalizálást. Erről a felmérésről még csak részeredményeim vannak, 

mert a végleges összesítés még nem történt meg. A felmérésben 12 egyházi könyvtár 

szolgáltatott adatot – említettem, hogy 10 igazán nagy könyvtár van az egyesülésen 

belül, amelyek a rendszerváltás előtt is könyvtár formán működtek.  A 12 egyházi 

könyvtárban 31 művet digitalizáltak úgy, hogy Interneten is hozzáférhető az anyag, és 

még 34 művet digitalizáltak, de valamely okból nem tették közzé. A felmérést jó lenne 

kiterjeszteni bármikor, bármilyen módon már archivált (pl. mikrofilmre) és egyéb 

módon reprodukált (hasonmások) anyagra. 

 Munkatervünkben 2004. novemberére terveztünk egy konferenciát a 

digitalizálással kapcsolatban, ám 2004. november 10-11. Országos Széchényi 

Könyvtárban „Digitalizálás lépésről-lépésre” címmel egy konferencián 

vehetett részt minden érdeklődő, így a külön „frakciózásnak”, egyesületi szinten nem 

láttuk értelmét. (A fenti műhelykonferenciát az Országos Széchényi  Könyvtár mint a 

MINERVA Plus projekt (Ministerial NEtwoRk for Valorising Activities in Digitisation, 

Európai Miniszteriális Együttműködés a Digitalizálási Programok Összehangolására) 

magyarországi képviselője rendezte, szervezésében az OSZK, a NKÖM, a Magyar 

Elektronikus Könyvtár Egyesület és a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia 

Központ vett részt. A rendezvényen mutatták be a MINERVA projekt egyik munkacsoportja 

által szerkesztett Good Practice Handbook c. gyakorlati útmutató magyar fordítását Sikeres 

digitalizálás lépésről lépésre címmel.)  

 Bár az egyházi gyűjteményekben dolgozók számára a digitalizálás célja 

leginkább az állományvédelem, terveink között szerepel egy „E-ekönyvtár” ( 

egyházi elektronikus könyvtár) létrehozása is, melyben - felekezetekre való 

tekintet nélkül - modern teológiai munkákat és folyóiratokat szeretnénk 

közzétenni az Egyesülés honlapján. 

 Négy olyan egyházi gyűjtemény is van, amelyik maga képes digitalizálni, 

mert adottak a technikai, személyi és - bár ez a kevésbé költséges digitalizálási mód - 



az anyagi feltételei ehhez. De meggyőződésem, hogy legalább 10-15 olyan kollégám 

van, akik szintén képesek ilyen munkára, ám valamelyik másik feltételt a könyvtáruk 

nem tudja biztosítani. Ezért folytatunk megbeszéléseket egy digitalizálást végző 

céggel egy EKE szervezte és finanszírozta szakmai napról, tanfolyamról.  

 Örömmel mondhatom, hogy az egyes egyházi könyvtárak és az Egyesülés is jó 

(munka)kapcsolatban áll fontos, jó, a szakma által elismert digitalizálást végző 

cégekkel, s egyre újabb együttműködési lehetőségek körvonalazódnak: közös 

pályázatok, több könyvtár gyűjteményét feldolgozva közös speciális  

adatbázisok építése, CD-k, DVD-k, kiadványok létrehozása. A jó kapcsolat azt is 

jelenti, hogy minden résztvevő tisztában van azzal, hogy kinek mi az erőssége, 

tiszteletben tartja ezt, de mi magunk sem „játszuk ki” egymás ellen ezeket a cégeket.  

 Az együttműködés a különböző digitalizálást végző cégekkel, 

intézményekkel az emberi és anyagi erőforrások szűkössége miatt is 

fontos nekünk, egyházi gyűjteményeknek, hiszen saját költségvetésünkből (mely az 

egyházi fenntartói, valamint az állami gyűjteményi támogatásokból áll össze), aligha 

futna erre a feladatra. Digitalizálni csak pályázatok, szponzori támogatások, 

esetleges egyéb „ingyenes felajánlások” segítségével tudunk. Ha a pályázatokra 

gondolok, azok kötelező vagy illő önrészét úgyis a saját forrásból kell biztosítanunk, 

s ez jelentős összeg. De legalább ilyen fontos lenne az együttműködés a 

közgyűjteményekkel és egyéb szakmai szervezetekkel is. Velük sajnos egyéb 

területeken is esetleges és kevés kapcsolatunk van, melynek oka talán az, hogy 

mindannyiunknak megvannak a nem kevés és súlyos problémái. De az is oka lehet, 

hogy minden törekvésünk ellenére még mindig nem sikerült – különösen a 

közgyűjteményekkel – megismertetni magunkat. 

 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 10. születésnapi közgyűlésére 

megfogalmazott összefoglalót így zártam: „Az egyházi könyvtárak - különleges 

gyűjteményük révén, mely vitathatatlanul a nemzeti kulturális örökség része - sajátos 

csoportot alkotnak a hazai könyvtárak között. Bár a rendszerváltást megelőző 

évtizedekben uralkodó hivatalos eszme ezt is megpróbálta, mégis letagadhatatlanul 

beletartoznak a hazai könyvtári rendszerbe, melyet éppen különleges 

gyűjteményükkel – gazdagítanak. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése létrehozása 

a rendszerváltás utáni években igen fontos tett volt, mert életre keltette az egykor 

fényes, aztán szinte megsemmisült vagy eltékozolt, a romjaiban, maradványaiban is 



gazdag, de holt egyházi gyűjteményeket, s megteremtette az egyházi könyvtárak 

érdekképviseletét.  

 A következő évek feladata az állam és a szakma részéről, hogy az egyházi 

könyvtárak (gyűjtemények) ismét elfoglalhassák méltó és megfelelő helyüket a 

nemzeti kulturális életben, a magyar könyvtári rendszerben. Mindez kultúrpolitikai 

feladat, s morális és anyagi megbecsülésben valósulhat meg. Az egyházi könyvtárak 

sürgető kihívása pedig, hogy egyre jobban bekapcsolódjanak a hazai és európai 

könyvtári, (köz)gyűjteményi, (köz)művelődési, információs rendszerbe”.  

  

 Remélem, hogy erre irányuló törekvéseinkhez hozzájárul, az együttműködést 

elősegíti ez a mai konferencia is. Így és ezért köszönöm a felkérést, a meghívást az  

előadásra! 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


