
Kedves Kollégák, 
első hallásra úgy tűnhet, hogy a mai előadások között enyém a kakukktojás, mert a 
szakfelügyeletről szeretnék beszélni. Ám nemcsak azért kaptam felkérést, mert 
aktuális a téma: ismét folyik szakmai ellenőrzés egyházi könyvtárakban, hanem 
mert mégiscsak beleilleszkedik az előző előadások sorába. 
 
Bevezető gondolatok 
A magyar könyvtári hálózat és rendszer kialakulása a második világháború után 
kezdődött el. A munka leglényegesebb feladatai a következők voltak: könyvtárak 
építése és gyűjtemények szervezése, a szakképzés átalakítása vagy mondhatjuk 
elindítása, és a módszertani munka. Ez utóbbinak két lényeges eleme van: a 
tanácsadás és az ellenőrzés. 
A rendszerváltást megelőző időszakban az 1980-as évekig rendszeres volt a 
szakfelügyeleti munka, mely során – itt szeretnék visszautalni az előadás 
kakukktojás voltára –, kimondva vagy kimondatlanul, de mégiscsak az adott 
intézmény és annak működése milyenségét, minőségét vizsgálták a szakértők, 
szakfelügyelők, csak nem az előző eladásokban elhangzott nyelvet beszélték, nem 
ezeket a szavakat használták. 

 
A rendszerváltozás hatása 
A rendszerváltás utáni években a magyar könyvtárügyben jelentős változások 
kezdődtek. Az új irányt, feladatokat, gondolkodásmódot az 1997-re megszületett 
Kulturális törvény 1 foglalta össze, mely az első jele, eredménye és útmutatója is 
volt a változásoknak. 

Az 1997. évi CXL. törvény rendelkezett a szakfelügyeletről is, oly módon, 
hogy a 100. § (3) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jelent 
meg 2001-ben a könyvtári szakfelügyeletről szóló jogszabály.2 

A jogszabály nyomán 2002-ben kezdődött el a korábban közművelődési, a 
Kulturális törvényben településinek mondott könyvtárak szakfelügyelete, előbb a 
falusi könyvtárakban, majd a nagyobb városi, megyei könyvtárakban. Az első 
években csak alapvizsgálat folyt, majd a minőségelvű és menedzsment szemléletű 
irány előretörésének köszönhetően 2006-ban elkezdődött a minőségi vizsgálat is.  

Bár a hallgatóság körében – Istennek legyen hála! – sok új arcot is látok, de 
sokan vannak olyanok is, akik már ott voltak az EKE születésén, vagy hamarosan 
bekapcsolódtak az egyesület munkájába, így tudják azt, hogy milyen küzdelmeket 
folytattunk azért, hogy az egyházi könyvtárak visszaverekedjék magukat az élő 
könyvtári rendszerbe. Ennek az egyik útja-módja az volt, hogy megmutattuk: 
intézményeink valóban könyvtárak, vagyis ugyanazokkal a jellemzőkkel bírnak, 
mint „a” könyvtárak, mint egy könyvtár – általában. 

Ezzel egy időben azonban ráléptünk egyféle kényszerpályára is. Bár 
könyvtáraink gyűjteményüket és a könyvtárhasználók körét tekintve inkább 
szakkönyvtár-jellegűek, ám mert tempós fejlődés a települési könyvtárakban volt 

                                            
1 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről 
2 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről 
 



tapasztalható, több egyházi könyvtár vállalta közművelődési, közgyűjteményi, 
közfeladatok – végső soron települési könyvtári feladatok – ellátását, és azt, hogy 
kérelmezi a szabályozott, bizonyos feltételekhez kötött nyilvános státuszt is. 
Elnevezésünkben megmaradtunk egy külön csoportnak a könyvtárakon belül: 
egyháziak, külön csoportként számoltak velünk szakmai és egyéb (politikai, 
gazdasági) döntéshozók, és szolgáltatásainkban a mai napig szakkönyvtár 
maradtunk, többségünk muzeális gyűjteménnyel is bír.3 

 
Szakfelügyeleti vizsgálatok az egyházi könyvtárakban 2006 -2012-ig 
A legújabb kori szakfelügyeleti vizsgálatok az egyházi könyvtárakban 2006-ban 
kezdődtek el, és 2012-re fejeződtek be.4 

Ez a vizsgálat nem terjedt ki a középiskolai egyházi és az egyházi 
felsőoktatási könyvtárakra, de minden más könyvtárat felölelt a gyülekezetiektől 
az egyházmegyei és szerzetesi könyvtárakon át az egyházkerületi gyűjteményekig – 
felekezetre való tekintet nélkül. 

A vizsgálat előkészítésekor 44 érintett könyvtárat számoltunk, ebből 35-ben 
tudtuk elvégezni az ellenérzést, 9 könyvtárban nem.5 

A szakfelügyeleti munkára a szakértői engedéllyel bíró egyházi könyvtárosok 
közül Kövécs Ildikó, Baranya Péter és magam kaptam felkérést. A vizsgálatokat a 
két kolléga végezte, az én feladatom a munka előkészítése, szervezése, vezetése, 
összegzése volt. 

A vizsgálatok menete a következőképpen alakult: a szakfelügyelők 
áttanulmányozták az alapdokumentumokat, beszélgettek a fenntartó 
képviselőjével és a könyvtár vezetőjével, megfigyelték a könyvtár működését, majd 
kitöltötték a két kérdőívet (alap és minőségi), és rövid szöveges értékelést is írtak a 
tapasztalataikról. Mint vezető szakfelügyelő a vizsgálók által leadott anyagból 
megírtam az összegző jelentést, ezt véleményeztettem a fenntartóval és a könyvtár 
vezetőjével, és így küldtem el a minisztérium könyvtári osztályára. 

A vizsgálatok eredményét kérdőíveken rögzítettük, melyek kidolgozásában is 
részt vettünk. Az alapvizsgálati kérdőív egy-egy intézmény működését, 
gyűjteménye jellemzőit, szolgáltatásait – meglétét vagy hiányát – kutatta, a 
minőségi vizsgálat ennek milyenségét is, mégpedig pontokkal, százalékokkal 
számszerűsítve. Ez utóbbi objektívebb, de kevésbé árnyalt képet adott. 

A kérdőívek véleményezésekor arra törekedtünk, a könnyebb 
kiértékelhetőség miatt, hogy az egyházi könyvtárak vizsgálatakor használt 
kérdőívek minél kevésbé térjenek el a más könyvtárcsoportban használtaktól. Az 
alapvizsgálati kérdőívet egy a muzeális gyűjteményt is feltérképező melléklettel 
egészítettük ki, így jól használható, pontosabb képet adott a vizsgált egyházi 
könyvtárról, és lehetővé tette az összehasonlítást is más egyházi és nem egyházi 
könyvtárakkal is. Az eredményességet pontokkal és százalékokkal kifejező 
minőségi vizsgálatai kérdőívről azonban az volt a véleményünk, hogy nem 

                                            
3 Ezzel a kettősséggel, sajátos fejlődési úttal kapcsolatos gondolataimat a Töprengések az egyházi könyvtárak 
sorsának változásáról című cikkemben írtam le, Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 20 (2011/6) 3 – 14. 
4 Összegzés megjelent: Befejeződött a magyarországi egyházi - felekezeti könyvtárak szakfelügyelete, Könyv, 
Könyvtár, Könyvtáros, 22 (2013/3) 10-24. 
5 Okokat ld. beszámolóban – 4. jegyzet 
 



alkalmas arra, hogy az egyházi könyvtárakról valós képet adjon.  Itt csak szöveges 
magyarázattal tudtunk a pontokkal kifejezett, sokszor lesújtó eredményt 
megmagyarázni. 
 
A nyilvános egyházi könyvtárak vizsgálata 
Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya koordinálásával 2014-ben elindult a 
nyilvános könyvtári alapkövetelmények és alapfeladatok teljesítésének és a 
fenntartói nyilatkozatban vállaltak megvalósításának ellenőrzése. 

A szakfelügyeleti vizsgálat jogszabályi alapja a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, 
valamint ennek módosítása, a 2013. évi CCXVII. törvény,6 mely előírja a nyilvános 
könyvtári alapkövetelményeket, alapfeladatokat, illetve a nyilvános könyvtárak 
jegyzékének vezetéséről szóló kormányrendelet.7  

2014-ben egy egyházi könyvtárat érintett az ellenőrzés, a szegedi Gál Ferenc 
Főiskola Könyvtárát. 

A mostani vizsgálatok során csak a nyilvános egyházi könyvtárakat (melyek 
szerepelnek a nyilvános könyvtárak jegyzékén) vizsgáljuk minden más státuszra 
(szerzetesi, egyházkerületi, egyházmegyei stb.) való tekintet nélkül.  

A minisztérium által vezetett nyilvános könyvtárak jegyzékén pillanatnyilag 
32 egyházi-felekezeti könyvtárat találunk.8  

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya felkérésére 2015-ben 14 nyilvános 
egyházi könyvtárban végezzük el a vizsgálatokat. A munkára ismét hárman 
kaptunk felkérést: Ásványi Ilona, Baranya Péter, Kövécs Ildikó – most magam is 
vizsgálok. 

A vizsgálat során a szakfelügyelők meglátogatják a könyvtárat, és részben a 
könyvtár vezetőjével történt beszélgetés, részben helyszíni tapasztalataik alapján 
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 2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról - A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása 

7 Az első ilyen rendelet a 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének 

vezetéséről, mely hatályát vesztette a 120/2014. (IV. 8.) Kormányrendelet megjelenésével – ennek témája 
és címe szintén  a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 
8 1. Buddhista Misszió Dharma Könyvtára, Budapest; 2. Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 
Gyűjteménye. Könyvtár, Budapest, 3. Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára, Budapest, 4. 
Evangélikus Országos Könyvtár, Budapest, 5. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Könyvtára, Budapest, 6. Magyarországi Unitárius Egyház Könyvtára, Budapest, 7. 
Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára, Budapest, 8. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- 
és Államtudományi Kar Könyvtára, Budapest, 9. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára, 
Budapest, 10. Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Könyvtára, 11. Tiszántúli 
Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár, Debrecen, 12. Debreceni 
Református Hittudományi Egyetem Maróthi György Könyvtára, 13. Főegyházmegyei Könyvtár, Eger, 14. 
Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, 15. Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára, 16. Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar Könyvtára, Esztergom, 17. Főszékesegyházi Könyvtár, Kalocsa, 
18. Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára, 19. Kiskunhalasi Református Egyházközség Thúry 
József Könyvtára, 20. Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor Könyvtára, Kismaros, 21. 
Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, 22. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos 
Gyűjteményei. Könyvtár, Pápa, 23. Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára, 24. Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára, Piliscsaba, 25. Sárospataki 
Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára, 26. Római Katolikus Egyházi 
Gyűjtemény Könyvtára, Sárospatak, 27. Gál Ferenc Főiskola Könyvtára, Szeged, 28. Székesfehérvári 
Püspöki Könyvtár, 29. Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára, Vác, 30. Váci Egyházmegyei Könyvtár, 
31. Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára, Veszprém, 32. Veszprémi Érseki Könyvtár 

http://ki.oszk.hu/content/1202014-iv-8-korm-rendelet-nyilv-nos-k-nyvt-rak-jegyz-k-nek-vezet-s-r-l
http://ki.oszk.hu/content/1202014-iv-8-korm-rendelet-nyilv-nos-k-nyvt-rak-jegyz-k-nek-vezet-s-r-l


kitöltik a kérdőívet. Ha a fenntartó szükségesnek érzi, most is lehetőség van arra, 
hogy a vizsgálatot végző szakfelügyelővel megbeszélést tartson – személyesen. 

A kitöltött kérdőívet mind a könyvtár vezetője, mind a fenntartó megkapja 
véleményezésre, majd a szakfelügyelő eljuttatja a minisztériumba.  

A 14 kijelölt könyvtár vizsgálatát 2015. december 20-ig kell elvégezni. 
A vizsgálat a nyilvános státusz követelményeire – hiányosságaira irányul. 

Azt, hogy az adott könyvtár megfelel-e a nyilvános könyvtári státusz 
követelményeinek, egy külső bizottság fogja eldönteni részben a benyújtott 
kérdőív, részben az alapdokumentumok alapján. 

A mostani vizsgálat során egy kérdőívet kell kitölteni, mely emlékeztet az 
előző vizsgálat kérdőíveire, de korántsem olyan alapos, mint a két vizsgálat külön-
külön. 

A kérdőívhez csatolandó dokumentumok, melyeket a vizsgálatot végző 
szakfelügyelőknek is át kell tanulmányozniuk: Alapító Okirat, Szervezeti és 
Működési Szabályzat, Könyvtárhasználati szabályzat, Gyűjtőköri szabályzat, 
Munkaköri leírás, Küldetésnyilatkozat és a nyilvános könyvtárak jegyzékének 
vezetéséről szóló kormányrendeletben megfogalmazott tartalmú Fenntartói 
nyilatkozat. 

Reméljük, hogy ezekkel az alapdokumentumokkal mostanra minden 
nyilvános egyházi könyvtár rendelkezik már, azok is, akiknél a 2006 és 2012 
között lefolytatott vizsgálatok idején még nem voltak meg vagy nem voltak 
rendben ezek a dokumentumok. 

A felsoroltak közül a Fenntartói nyilatkozat viszonylag új követelmény. A 
Fenntartói nyilatkozat tartalmáról a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 
szóló kormányrendelet - 120/2014. (IV. 8.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés 
rendelkezik.9 
 
Alapító okirat - cégbírósági bejegyzés 
A települési könyvtárakkal ellentétben az egyházi intézményeknek egészen sajátos 
az alapító okirata. Míg a magyar könyvtári rendszer és hálózat gerincét a nagy 
országos könyvtárak alkotják, melyeket általában magánszemélyek alapítottak, de 
hamarosan megnyitották kapuikat a nagyközönség előtt, közfeladatokat is elláttak, 
a bordáit – hogy tovább vigyem a képet – az 1950 körül alapított megyei 
könyvtárak jelentik. Ezeknek a könyvtáraknak általában könnyen bemutatható az 
alapító okiratuk. Az egyházi könyvtárak esetében – jóllehet sokkal korábban jöttek 
létre - nem ilyen egyszerű a helyzet. A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár –alapító 
okiratának a Pannonhalmi Alapítólevél tekinthető – kelt 1001-ben. 

                                            

9 120/2014. (IV. 8.) Kormányrendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről 2. § (3) bekezdés. 

A fenntartó nyilatkozata arról, hogy: a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges feltételeinek biztosításáról, b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, c) a 
könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény előírásai 
szerint megközelíthető, d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja, e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a 
honlapján közzétette, f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 
adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott könyvtári önértékelés szakmai 
szempontjait figyelembe véve szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit, g) a 
könyvtár szolgáltatásait - települési önkormányzat által fenntartott könyvtár esetében - beépíti a helyi 
esélyegyenlőségi programba, valamint h) a könyvtár biztosít-e nemzetiségi könyvtári ellátást.  



Az egyházi könyvtárak az 1990-es években kényszerültek arra, hogy 
felmutassák az alapító okiratot, mégpedig éppen a nyilvános státusz elnyerésével 
kapcsolatban. 

Miután a legtöbb könyvtár esetében ez a fenti okok miatt akadályba ütközött, 
az EKE tárgyalt a magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárak nevében a 
kérdésről. Az egyeztetések eredményeként az egyházi könyvtárak az adott 
fenntartó egyházi intézmény, közösség cégbírósági bejegyzését mutatták be 
mindazokon a fórumokon és ügyekben, ahol az alapító okiratot kérték.  

A rendszerváltozás után, 1990-ben született meg a vallásszabadságról szóló 
törvény,10 és az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló rendelet.11 
A bíróságok e két jogszabály alapján vették nyilvántartásba az egyházi 
szervezeteket. 

2011-ben új törvény jelent meg a lelkiismereti és vallásszabadságról és az 
egyházi és vallási közösségek jogállásáról. 12 Ennek a törvénynek a 17. §-a 
rendelkezik az egyházi jogi személyek nyilvántartásáról, mely miniszteri hatáskör.  
Az egyházi jogi szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartásba vétel 
igazolását e törvény és a 2013-ban megjelent, az egyházi elismerésről, az egyházi 
jogi személyek jogállásáról és működésük szabályiról szóló kormányrendelet, 13 
valamint az EMMI Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 14  a miniszter 
nevében eljárva az EMMI Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály 
végzi. 
 Dr. Kenyéri Katalin imént hallott előadása után a fentieket a következőkkel 
szeretném kiegészíteni: a nyilvános egyházi könyvtárak szakfelügyeleti vizsgálata 
során az alapító okiratról akkor mondhatjuk, hogy rendben van, ha a fenntartó 
intézmény vagy közösség alapító okiratában egészen konkrétan benne van, hogy a 
fenntartó nyilvános könyvtárat működtet. Nem elég a korábbi megfogalmazás: az 
adott egyházi intézmény szervezet stb. kulturális tevékenységet folytat. Tehát ha a 
könyvtár szervezetileg és gazdaságilag nem önálló, nincs önálló alapító okirata, 
vagy ezzel megegyező irata, hanem csak a fenntartónak van alapító okirata, illetve 
ezzel megegyező irata (nyilvántartási igazolás, (cég)bírósági bejegyzés) akkor a 
fenntartó ezen iratában szerepelnie kell annak, hogy nyilvános könyvtárat 
működtet. Mindez összefügg az előbb tárgyalt fenntartói nyilatkozattal is, melyről 
a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 2014-es kormányrendelet 
rendelkezik. 
 
Személyes megjegyzéseim és vizsgálati tapasztalataim 
A korábbi vizsgálati jelentéseknek fontos része volt a szöveges jelentés, melyben 
szólhattunk mindazokról a sajátosságokról, amelyek könyvtáraink működésére 
jellemzőek. 

                                            
10 1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról  
11 11/1990. (VI. 13) IM rendelet az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól  
12  2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 
13 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának 
és működésének sajátos szabályairól 
14  33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról 



A mostani vizsgálati adatlapon szintén van hely arra, hogy az egyes 
válaszokhoz rövid szöveges megjegyzéseket fűzzünk, de a vizsgálatokat szervező és 
koordináló kollégák nyomatékosan felhívták a figyelmünket arra, hogy terjedelmes 
szöveges jelentést ne írjunk. Ezért a kérdőív egyes pontjait nagyon körültekintően 
kell megválaszolnunk, és a megjegyzéseket alaposan át kell gondolnunk. 

Mivel az alapdokumentumokat mellékelni kell az adatlaphoz, fontos, hogy 
ezek rendben legyenek, megfeleljenek minden formai és tartalmi követelménynek. 
Legyenek kurrensek, hivatalosak, egymással harmonizáltak. Ez azért fontos, mert 
azt, hogy egy könyvtár megfelel-e vagy sem a nyilvános státusz követelményeinek, 
esetleg, bizonyos feltételekkel felel csak meg, azt egy külső személy, csoport, 
bizottság fogja megállapítani a benyújtott kérdőívek és a mellékelt 
alapdokumentumok alapján. 
 
Nyilvános státusz 
Végül néhány szót szeretnék szólni még a nyilvános státuszról.   

Az előadás elején utaltam már a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2011. évi 6. 
számában közzétett töprengéseimre és dilemmáimra az egyházi könyvárak 
fejlődéséről, feléledéséről, a rendszerváltozás óta megtett útról.   
Sokszor elmondtam, leírtam már, hogy 1948 és 1950 után az egyházi könyvtárak 
egy része megsemmisült, mások könyvraktárként tengődtek, voltak, akik 
korlátozottan nyilvános tudományos szakkönyvtárként határozták meg magukat. 
A rendszerváltozás után lehetőség nyílt arra, hogy az alvó egyházi gyűjtemények 
feléledjenek, de a korábban is működő egyházi könyvtáraknak új alapokra kellett 
helyezniük működésüket. 

Az 1997-es kulturális törvény sok mindent átalakított, újragondolt, rendbe 
tett és új utakat is kijelölt. Az egyik ilyen változás volt, hogy bár a szakmai 
szóhasználatban megmaradt a régi hierarchikus és egyéb tipizálás (országos 
hatókörű, közművelődési vagy települési, szakkönyvtár, felsőoktatási könyvtár 
stb.), de a könyvtárakat alapvetően két csoportra osztotta a rendelet: nyilvános és 
nem nyilvános könyvtárakra. A törvény erejénél fogva a közfeladatokat ellátó 
(közművelődési – települési) könyvtárak automatikusan megkapták a nyilvános 
státuszt, másoknak – pl. az egyházi könyvtáraknak – kérvényezni kellett azt. 

A magukat korlátozottan nyilvánosnak mondó könyvtárak nyitottak voltak a 
kutatók előtt, ahogy korábban is. (Korábban inkább a kutatók nem merték, nem 
tudták felkeresni őket, hiszen aki egyházi-vallási témát választott, nemigen 
juthatott előre a tudományos ranglétrán.) A nyitottság azonban nem volt azonos 
nyilvánossággal. Nyilvánosnak az az egyházi könyvtár mondhatta magát, aki 
vállalta és megteremtette a nyilvános státusszal együtt járó kötelezettségeket, 
kérvényezte és megkapta a nyilvános címet, felkerült a minisztérium által vezetett 
nyilvános könyvtárak jegyzékére. 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése a nyilvános könyvtárak jegyzékének 
vezetéséről szóló rendelet megjelenésétől kezdve szorgalmazta, hogy az egyházi 
könyvtárak vállalják a nyilvános státuszt, mert ez a cím gyorsította azt a 
folyamatot, hogy az egyházi könyvtárak visszakerüljenek az élő könyvtári 
rendszerbe, és lehetővé tette, hogy könyvtáraink olyan támogatásokat nyerjenek 
el, melyek segítették az egyházi könyvtárak fejlődését, fejlesztését – elsősorban a 
pályázati támogatásokra gondolok. 



Magam, aki szorgalmaztam a nyilvános státusz elnyerését, és tevékenyen 
részt vettem abban, hogy azok az egyházi könyvtárak, akik vállalják a 
nyilvánossággal járó kötelezettségeket felkerülhessenek a nyilvános jegyzékre, és 
aki egy vitathatatlanul jelentős egyházi könyvtár könyvtárosa vagyok, most, 2015 
novemberében a következőket gondolom. Az egyházinak mondott könyvtárak 
mindegyikének fontos, hogy korrekt, becsületes munkát végezzen, hogy „jó 
ortológusként és jó neológusként” egyszerre őrizze a hagyományt, a 
tudományosságot és spiritualitást a munkájában, a szakmaiságot szem előtt tartva 
„korszerű könyvtárat vigyen a sokszor műemléki környezetben,” de nem minden 
egyházi könyvtárnak fontos, hogy szerepeljen a nyilvános könyvtárak jegyzékén. 
Vannak azonban olyan egyházi könyvtárak – a felsőoktatási egyházi könyvtárakra 
gondolok – melyeknek azonban létfontosságú, hogy a nyilvános státuszukat 
megőrizzék, és az ezzel járó követelményeknek maradéktalanul – vagy még jobban 
– megfeleljenek. 

 
Ásványi Ilona 

Főapátsági Könyvtár 


