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Előbb-utóbb az egyhtízi
könntrárak kincseiből is
eglre tiibb kikeriil az inter-
netre, a digitrílis könpttár.
ba' Erről is szó esett a na-
pokban Pécsett megtaltott
egyházi kiinyl.tiírosok talríl-
kozóián, amelyen hivatalo
san is átadtÍík az IJNITAS
digitrílis böngészőt.

AZ EgyháZi Kiin}várak Egyesü.
lése, mely felekezeti hovataTto-
Zástól fiiggetlenül - az egyházi
könyvtárak ü8yének köZérdekú
előmozdítását tűzte ki célul, a
baranyai megyeszékhelyen tar-
totta ez évi köz8yűlését.

Amint arról Boda Miklós la.
punkat Lájékoztatta, ajúnius 27.
én me8nyitott, informatikai tár-
gÉ sZakmai konferenciáVal, vá-
rosnézéssel és kön}rytárlátoga-
tásokkal összekapcsolt három-
napos rendezvényen Csaknem
százan vettek IésZt hazai és ha.
táIon túli kön}.Vtárakból. AZ
egyesülés tagságát képező egy-
háZi fenntartású (érseki' egy.
házkedleti, egyházmegyei'
gyülekeZeti, szerzetesi, középis-
kolai, főiskolai és egyetemi)
könFtáIak úgyszólván teljes
számban képviseltették magu-
kat. Ebben lésze Volt a szervezet
eInöksége álta| összeállÍtott
programnak, a rendezvény he'
Iyi szervezésétvállaló Pécsi Piis-
pöki Hittudományi Főiskola
kön}ntáIának s nem utolsósor-
ban aZ úi kulturális létesítm6
n)€kkel gazdagodott Pécs Von-
Ze|e,iének' aZ EKF lríIének.

A rendezvénysorcZat első natr
ján Baranya Péter elnök, a

veszpreml brseKl n lmrooman),'r
Főiskola köny!.tárvezetóje meg-
nyitóját követóen megtartotta
éves közgyűlését az egyesülés.
EZt ökumenikus istentisZtelet
követte a BaZilikában Garadnay
Balázs püspöki helynök, Peterdi
Dániel református, illetve Unyi
Anikó evangélikus lelkész szol.

gálatával és a schola sancti Pau-
li kórus köZleműködésével. A
kiivetkező két nap délelőttjén
szakmai előadások hangzottak
el a DómmúZeumban a könyvtá-
ri portálok, a jövő ''katalógusai'',
a könyYtáfi úvlraszrialal, a ü8i-
talizálás, a teljes szöve8ú elekt-
ronikus taltalomszolgáltatás, va.

lamint a digitális kiállítások té
makiiréból. Mindebből kiderült'
már csak idő kérdése, hogy az
egyházi könyvtárak kincseít aZ
intelneten bárki elérhesse, ol-
vashassa, tanulmányozhassa.
Az előadások után egy€8y
kön}Mári bemutatkozás, illetve
helyzetismeltetés köVetkezett
Debrecenből, Csurgóníl' PécsrőI,
sárospatakról és Budapestről,
végíil az UNITAS nevet viselő kii.
Zós (elekbonikus) kön}rr'tád ka-
taló8us úgymond hivatalos á!
adása is me8történt. E portálról
mondjuk el' hogy mindenekelőtt
egy olyan lehetőséget teremtet.
tek a szerkesztői, amelynek se-
gítségével egy helyen böngész-
hetnek az egyházi könFtárak
kataló$lsaiban. A szervert a
Veszprémi Erseki Hittudományi
Főiskola üZemelteti, a portál lét-
rehozását, a szerver megvásárlá-
sátaNemzeti Kulturális Alap tá-
mogatta. A portáon elérhetők aZ
evangélikus, görög katolikus, iz
Iaelita, református, római kato'
likus és unitárius ta8könr/tá-
rak.

A szakmai pro8Tam bevezetó
rendezvényén részt vett Bakos
Klára, a Magyar l(öny\'tárosok
Egyesülete elnöke. A konferen-
cia színhelyén taltott esti fo8a-
dáson rlr. Czíglfuyi Zsolt, a Pécsi
Hitfu dományi Főiskola rektora
köszöntötte a résztvevőket.

A második és harmailik nap
délutáni progxamiában városnt!
Zés, múzeumlátogatás sZeIe
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pelt, miköZben a KlimGkijnt'vtá. kb\€
rat, a TudásköZpontot és a Piis \e lf
pöki Hittudományi Fóiskola liüi
köny!'tárát is megtekintették a isIÍK
résztvevők.
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A konÍerencia résztvevó| a Pécsi Hittudományi Fóisko|a könyvtárában
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