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  Beszámoló az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2004. évi közgyűléséről
  

 Kohári Mária

 Tíz éves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Jubileumi közgyűlés Kecskeméten és Kalocsán

Tíz éves évfordulóhoz érkezett az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE). Az ünnepi
közgyűlésnek Kalocsa és Kecskemét adott otthont 2004. június 21. és 23. között. Az évfordulók
általában visszatekintésre, értékelésre, ünneplésre és új feladatok megfogalmazására
késztetnek. Az egyesülés jubileumi közgyűlése is ennek jegyében telt el.

Az EKE története tízével ezelőtt kezdődött, amikor is a Magyar Könyvtárosok Egyesületén
(MKE) belül felmerült egy önálló egyházi könyvtári szekció létrehozásának ötlete. Az ötletből –
köszönhetően több elszánt, az egyházi könyvtárügyet szívén viselő kollégáknak, - valóság lett
és 1994. március 8-án, Kalocsán 23 egyházi könyvtár vezetője elhatározta, egy minden más
szakmai szervezettől és felekezeti hovatartozástól független (ökumenikus) munkaközösség
létrehozását. Az EKE 1994. november 8-án tartotta meg Budapesten, az Országos Széchényi
Könyvtárban alakuló gyűlését, ahol megfogalmazódtak azok a szakmai célkitűzések ill.
körvonalazódott az a szervezeti, szerkezeti forma, amely biztosítja az egyesülés megfelelő és
hatékony működését.

Részben az EKE tevékenységének eredménye, hogy sikerült életre kelteni és bekapcsolni a
magyar könyvtári rendszerbe számos alvó vagy éppen „halott” egyházi gyűjteményt. A közös
érdekképviselet, a szakmai eszmecserék, konferenciák, viták aktivizálták az egyházi
könyvtárakat, így nem véletlen, hogy a 32 taggal induló egyesülésnek jelenleg 68 egyházi és
felekezeti könyvtár a tagja.

Az EKE mind a hazai mind a külföldi szakmai szervezetetekkel igyekezett és igyekszik most is
jó kapcsolatokat ápolni. Így például a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE), az
Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ), Nemzeti Kulturális Alapprogrammal (NKA), a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával (NKÖM), a  külföldi szervezetek közül a
Arbeitsgemeinschaft Katholisch – Theologischer Bibliotheken-nel  (AKThB – Katolikus Teológiai
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Könyvtárak Munkaközössége), és a Bibliothéques Européennes de Theologie-vel (BETH
-Teológiai Könyvtárak Egyesüléseinek Nemzetközi Tanácsa). Ez utóbbi az Európai Unió által is
elfogadott szervezet, mely az európai egyházi (felekezeti) könyvtárakat fogja össze. 
Megalakulása óta hívta tagjai közé az Egyházi Könyvtárak Egyesülését, mindez az uniós
tagságunk előtt kiemelkedő jelentősléggel bírt. Az EKE 2002-óta teljes jogú tagja a BETH-nek.
A szakma számára külön öröm és megtiszteltetés, hogy a BETH 1996-ban, Pannonhalmán
tartotta ülését, és 2005-ben ismét hazánk ad otthont ennek a ragos eseménynek, Debrecenben.

Az eddig elért eredmények, az egyesülés sikeres működése a hazai és a  külföldi szakmai
szervezeteknél kivívott megbecsülése, joggal ad alkalmat az ünneplésre. A jubileumi közgyűlés,
mely egyben tisztújító közgyűlés is volt ünnepi hangulatban zajlott le. A többnapos összejövetel
a szokásoknak megfelelően az éves közgyűléssel indult, ahol a tagság új elnököt és elnökséget
választott. A közgyűlés a korábbi titkárt, Ásványi Ilonát a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár
helyettes vezetőjét választotta elnöknek.

A közgyűlést követően a szakmai konferencián először Bánhegyi Miksa idézte fel az EKE elmúlt
tíz évének fontosabb állomásait, majd ezt követően a NKÖM, Könyvtári Főosztályának vezetője
Dr. Skaliczki Judit „Európai Könyvtár ügy – hazai feladatok és megoldások” címmel tartott
előadást. A magyarországi könyvtárügy fő feladatait négy stratégiai pontban foglalta össze: 1.-
a könyvtárak ill. a könyvtári szabályozások megfeleltetése EU - előírásainak, követelményeinek,
2.- a kistérségek könyvtári ellátásának javítása, 3.- informatikai fejlesztések,  4.-  a
könyvtárosi-életpálya vonzóvá tétele.

Őt követte a Könyvtári Intézet vezetője Dr. Dippold Péter, majd „Új lehetőségek a határon túli
egyházi könyvtárakkal való kapcsolattartásban az uniós csatlakozás után” címmel tartott
előadást Dr. Szelestei Nagy László a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára.
Beszámolójából kiderült, hogy a határon túli egyházi könyvtárakban jelentős, a még
feldolgozatlan XVII-XIX századi kéziratos hungarica anyag, melyek feltárása a jövőben fontos
feladata lesz a szakembereknek.

Az OSZK főigazgatója Dr. Monok István és munkatársa az 1850 előtt nyomtatott könyvek és
kéziratok központi nyilvántartásának és közös feldolgozásának lehetőségeiről beszélt. A
könyvtárakban őrzött muzeális anyagokkal kapcsolatos új törvénytervezetet ismertette Dr.
Kenyéri Katalin.

Végezetül az esztergomi Simor Könyvtár igazgatója Hegedűs András a könyvtárukban végzett
digitalizálásról számolt be, majd a budapesti Piarista Könyvtár vezetője Homor Ferenc felhívta a
kollégák figyelmét a SZIKLA-21 könyvtári programra, melyet a program készítője röviden
bemutatott. 

Másnap Bugacra és Kalocsára látogattak el a közgyűlés résztvevői. Kalocsán megtekintették az
Érseki Könyvtárat és Kincstárat. Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek fogadta az egyesülés tagjait
az érseki palotában, ahol ünnepélyes keretek között köszöntötték a tíz éves egyesülést, majd
ezt követően sorkerült az ünnepi torta felvágására. A program ökumenikus imádsággal
folytatódott a székesegyházban, amit Dr. Bábel Balázs érsek és Szabó Gábor esperes vezetett.
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A résztvevők ezt követően Leányfalusi Vilmos karnagy, orgonaművész hangversenyét
hallgathatták meg, majd utána a hajósi pincefaluban ünnepeltek a jubiláló könyvtárosok. A
zárónapon a kecskeméti református templomot, piarista gyűjteményt, valamint a Katona József
Könyvtárat tekintették meg a résztvevők.

A jubileumi közgyűlés alkalmat adott az egyesülés tagjainak arra, hogy a tíz év eredményeit,
esetleges kudarcait felmérjék, s új feladatokat, célokat tűzzenek ki. Ásványi Ilona az EKE új
elnökének szavai jól foglalják össze a három nap tanúságait: ”Az Egyházi Könyvtárak
Egyesülésének 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 könyvtárrendszerben. Mindez kultúrpolitikai feladat, s
morális és anyagi megbecsülésben valósulhat meg. Az egyházi könyvtárak kihívása pedig,
hogy egyre jobban bekapcsolódjanak a hazai és európai könyvtári, (köz) gyűjteményi, (köz)
művelődési, információs rendszerbe.”(EKE Névtár 2004)
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