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Dr. Székely János püspök atya 2020. március 18tól 
kezdődően távmunkát rendelt el a szombathelyi egyház
megye intézményeiben dolgozó munkatársak számára. 
Mi könyvtárosok, viszonylag könnyen, gördülékenyen 
álltunk át az otthoni munkavégzésre. Egyegy laptoppal a 
kezünkben azonnal belevetettük magunkat a feldolgozói 
tevékenységbe. Úgy gondoltuk, hogy minden rosszban 
van azért egy kicsi jó is, hiszen a tavaly elkezdett feladat
ra, a Szent Márton Kölcsönkönyvtár köteteinek számító
gépes feldolgozására most több időt tudtunk fordítani. 
Ennek kölcsönzőink örülnek a legjobban, mert a könyvtár 
honlapján lévő OPAC katalógusban már otthonról is le
het így tájékozódni a könyvtári állományról. Napról napra 
fedeztük fel, hogy mi mindent tudunk ilyen formában is 
elvégezni: sajtófigyelés, könyvtári honlap frissítése, szer
kesztése, a Martinus Kiadó gondozásában megjelenő havi 
folyóirat átnézése, javítása, a KELLO állománygyarapítási 
tájékoztatóinak, a kiadók online könyvkínálatának állo
mánygyarapítási célzattal történő áttekintése, pályázatok 
készítése stb. Emellett most több idő jutott olyan feladat
ra is, ami a hétköznapi munkavégzés, kutatószolgálat, köl
csönzők kiszolgálása, látogatók fogadása, tárlatvezetések 
tartása mellett kicsit háttérbe szorul. Az utóbbi években 
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közel 50.000 rekord került be katalógusunkba, most le
hetőség nyílt karbantartási munkálatok elvégzésére, 
adatok pontosítására, kiegészítésére, ezáltal kutatóink 
minél pontosabb tájékoztatására. Próbáltunk/próbálunk 
a kölcsönzők mellett azoknak is kedvezni, akik most saj
nos nem tudják személyesen felkeresni könyvtárunkat. 
Elindítottuk az Álljunk meg egy (könyvtári) látnivalóra! so
rozatunkat, amelynek keretében 12 héten keresztül egy
egy kincsünket ajánljuk a nagyközönség figyelmébe, mely 
érdekességek híven tükrözik gyűjteményeink sokszínű
ségét, gazdagságát. Elsőként a székesegyházi könyvtár 
alapítólevelét mutattuk be. Ezután egy – a székesegyház 
építésekor használt – fuvarszámláló pálcát tekinthettek 
meg az érdeklődők. A továbbiakban fókuszba állítottuk 
könyvtárunk legrégebbi kötetét, egy 13. századi kóde
xet, betekintést adtunk különgyűjteményünk, a Herzan
könyvtár impozáns termeibe, valamint lehetőség lesz a 
későbbiekben többek között egy 18. századi állóórának, 
a Francia Enciklopédia egy kötetének vagy a Szily János 
püspök által vásárolt gömböknek a megtekintésére is. 
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Az érdekességeket bemutató posztokat közzétesszük a 
könyvtár honlapján 4  és Facebookoldalán, 5  de megte
kinthetők a szombathelyi egyházmegye honlapján 6  is. 
Nagy örömünkre a kezdeményezésünkről tudósított a 
Magyar Kurír, a Savaria Fórum, a szombathelyi televízió, 
valamint az Élő egyház című vallási műsor. Reméljük, hogy 
sikerül így felkelteni mindazok figyelmét, akik még nem 
jártak nálunk. Bízunk benne, hogy amint lehetőség lesz 
rá, látogatóink között üdvözölhetjük őket és egy tárlatve
zetés keretében nemcsak a most bemutatott látnivalókat 
tudják majd megtekinteni, hanem felfedezhetik könyvtá
runk egyéb értékeit is.

Úgy vélem, hogy ez a megváltozott, némileg nehézsé
gekkel tarkított helyzet lehetővé teszi, hogy átgondoljuk, 
adott esetben újragondoljuk eddigi munkánkat, könyvtári 
gyakorlatunkat és alkalmas ez az időszak új tapasztalatok 
szerzésére is. Nálunk bebizonyosodott, hogy nagyszerű
en és hatékonyan együtt tudunk működni távmunka ese
tén is. Mi így találtuk meg helyünket, feladatainkat, habár 
most a könyvtár falain kívül, de továbbra is a kutatók, lá
togatók érdekeit szem előtt tartva. 
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