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Melyik könyvtárban dolgozol? Milyen számodra 
fontos jellemzőjét emelnéd ki?

A Sárospataki Református Kollégium Tudományos 
Gyűjteményei Nagykönyvtárában dolgozom. Hogy milyen 
számomra fontos jellemzőjét emelném ki? Talán azt, hogy 
eszméletlenül gazdag a gyűjtemény. Nem lehet megunni.

Mióta dolgozol itt? Hogyan kerültél ide?
2013 óta vagyok állományban. Patakra kerülésem érdekes 

történet, tudniillik pataki vagyok, aztán messzire sodort az 
élet. Szegeden tanultam, aztán Temesváron egy olyan dok-
tori kutatást folytattam, melyhez kellett a reformkori ma-
gyar politikai irodalom, 
ebben pedig nagyon 
erős Patak. Egy nyárra 
hazajöttem, kutattam, 
aztán itthon ragadtam.

Miért, hogyan lettél 
könyvtáros?

A legegyszerűbb vá-
lasz talán az, hogy így 
saját kulcsom lehet a 
raktárhoz.

KI KICSODA AZ EGYHÁZI 
KÖNYVTÁRAKBAN?KI KICSODA??
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Miben áll a napi munkád? Milyen feladatokat látsz el?
Sokrétű munkám van. Hivatalosan a kézirattár refe-

rense vagyok, azonban nagyon sok szervezési, koordiná-
ciós és kutatási feladatot is ellátok. Az utóbbi időben a 
mérleg nyelve sajnos erőteljesen az adminisztráció felé  
mozdult el.

Milyen kihívásokat tartogat a munkád?
A legnagyobb kihívást a történeti tudásom napraké-

szen tartásában látom. A legfontosabb dolog számomra a 
kézirattári anyaghoz kötődő alapos, felkészült tájékozta-
tómunka. Ez elég sok felkészüléssel, kutatással is együtt 
jár, de csak így lehet hatékonyan kalauzolni a kutatókat a 
gyűjteményben. Kutatói gyakorlatomból is tudom, hogy 
a levéltárazásra, könyvtári adatgyűjtésre szánható idő 
igencsak korlátozott, ezért fontos, hogy a hozzánk érkező 
szakemberek maximálisan ki tudják használni a „terep-
munkára” szánható idejüket. Amennyire lehet, a kezük 
alá kell dolgozni. Ezt tapasztaltam a szegedi és temes-
vári könyvtárakban, ezt kaptam azokon a helyeken, ahol 
csak rövidebb ideig gyűjtöttem anyagokat az írásaimhoz, 
és ez a hozzáállást szeretném a legjobb tudásom szerint  
képviselni.

Milyennek látod a mai magyar könyvtárügyet, benne az 
egyházi könyvtárak helyzetét?

Ez egy igen komplex kérdés. Az elmúlt tizenegynéhány 
évben egy olyan jelentőségű változáson megy keresztül a 
világ, amihez talán csak az ipari forradalom hasonlítható. 
Ennek a mozgatója nem a gőz, mint a 19. században, ha-
nem az információ. Olyan kifejezésekkel van tele a világ, 
mint mesterséges intelligencia, adatbányászat, big data. 
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A Google mesterséges intelligencia platformja mindenki 
számára hozzáférhető. Egy bonyolult, ugyanakkor óriási 
lehetőségeket rejtő világ vesz minket körül, ahol a hiteles 
információ kincs, az azt szolgáltatni képes intézmények 
pedig úgy kellenek, mint egy falat kenyér. Úgy hiszem, 
hogy ez a trend fogja meghatározni a könyvtárak helyét a 
21. században. Szükség van a jól képzett szakemberekre, 
mert ma már a hiteles információ jelenti egy egész ország 
gazdasági sikerességének kulcsát. Ezeket a feladatokat 
nem lehet kulturális célú közfoglalkoztatottakkal ellátni. 
Kérdés az, hogy Magyarországon mikor ismerik fel, hogy 
a jó könyvtár nem luxus, hanem befektetés a jövőbe. Az 
egyházi könyvtárak ebben a közegben speciális helyet 
foglalnak el. Sok intézmény egyszerre lát el iskolai, muze-
ális és szakkönyvtári feladatokat is. Ilyen szempontból 
nehéz általánosságban beszélni róluk. Egyetlen dolgot 
azért mégis megemlítek: meggyőződésem hogy az egy-
házi könyvtáraknál kevés fontosabb őrzője van a magyar 
kultúrának. Elég csak arra visszagondolni, hogy egy-egy 
közgyűlés alkalmával mennyi mindent látunk vendéglátó-
inknál és ez csak a jéghegy csúcsa.

Milyen hobbid, szabadidős elfoglaltságaid vannak?
Ha szabadidőm van, azt a legtöbbször fizikai munkával 

töltöm. Családos emberként bőven kijut a ház körüli te-
endőkből. Villanyt szerelek, csempézek, glettelek, festek, 
famunkákat végzek, mindent, amire épp szükség van. 
Nagyon élvezem, hogy a két kezemmel hozok létre dol-
gokat. Ezen kívül ott vannak még a kutyáim. A kutya örök 
szenvedély. Nagy áldás, hogy mindezeket a családom jól 
tolerálja, sőt, be is tudom vonni őket.
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Mit jelent számodra az olvasás? 
Melyek a legfontosabb, megha-
tározó olvasmányélményeid?

Az olvasás egészen fiatal ko-
romtól lételemem. Kísér, amióta 
megtanítottak rá. Egy igazán fon-
tos olvasmányélményt nem is na-
gyon tudok említeni, valahol mind 
az. Nagy kedvenceim az Erdélyi 
Helikon írói, különösképp Kós 
Károly, Tamási Áron, Karácsony 
Benő és Bánffy Miklós. Egy fontos 
„alapszabály” van: ne legyen rövid a 
könyv, mert túl hamar véget ér.  

szerk. Bodó Sára és Horsai Ede
„Hiszek az Ige diadalmas erejé-
ben!” : tanulmányok Fekete Károly 
60. születésnapja alkalmából
Debreceni Református
Hittudományi Egyetem
Debrecen, 2020.

Domaniczky Orsolya, Kuslits Béla
Megújítod a föld színét : 
Szentignáci lelkiségi gyakorlatok 
Isten, ember, természet 
hármasában
JTMR : Ignáci Pedagógiai Műhely
Budapest, 2019.
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MEGÚJÍTOD A FÖLD SZÍNÉT
Szentignáci lelkiségi gyakorlatok Isten, ember, természet hármasában

DOMANICZKY ORSOLYA • KUSLITS BÉLA

http://ignacipedagogia.hu/wp-content/uploads/2019/07/lelkieszkoz_v2.pdf
https://derep-k.drhe.hu/95/
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