
A jövő számíthat ránk. 
Középkoriak-e az 

egyházi könyvtárak? 
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1. Az egyházi könyvtárak helye a könyvtári 
rendszerben 
 
2. Homogén csoport? 
 
3. (Egyházi) Könyvtár-szakmai szervezetek 
 
4. Miért érdemes hozzánk fordulni?  
 
5. Régi és új – a feladatok összekapcsolódnak 
 
6. Sok intézmény – különböző feladatok – 1 egység  
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1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdése a nyilvános 
könyvtár alapkövetelményeit definiálja 
illetve az alábbiakról rendelkezik: 
(3) *  Nyilvános könyvtár 
 a) a nemzeti könyvtár, 
 b) a megyei hatókörű városi könyvtár, 
 c) a 64. § (2) bekezdés a) pontja szerinti települési 
 könyvtár, 
 d) a 3. számú melléklet szerinti országos 
 szakkönyvtár,  valamint 
 e) az állami egyetem könyvtára. 
(4) *  A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó könyvtár 
fenntartója az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével, 
valamint az erről szóló nyilatkozat és a jogszabályban 
meghatározott adatok benyújtásával kérheti a minisztertől a 
könyvtár felvételét a nyilvános könyvtárak jegyzékébe. 
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Nyilvános – nem nyilvános? 
Az egyházi könyvtárak állománya gyakran olyan egyedi 
értéket képvisel,  hogy a könyvtárak egy része ezért is 
vállalta a szélesebb kutatói, használói közösség 
számára az elérés biztosítását; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 könyvtár vállalta a nyilvánosságot, 26 nem; 
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Nem nyilvános 

egyéb 

(szerzetesi, 

egyházmegyei 

egyházkerületi); 

12 

Nem nyilvános 

felsőoktatás; 14 Nyilvános egyéb 

(szerzetesi, 

egyházmegyei 

egyházkerületi); 

17 

Nyilvános 

felsőoktatás; 17 



 
 
 
Nyilvános – nem nyilvános? 
 
A könyvtári statisztikai adatszolgáltatási 
kötelezettségnek 60 egyházi fenntartású könyvtár tett 
eleget 2017-ben (a 2016. év adatai állnak rendelkezésre –
OSAP 1442); 
 
120/2014. (IV.8.) Korm. rendelet – 2018. január 01-től  
a 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyilvános 
könyvtárak jegyzékének vezetéséről: a rendeletben 
foglaltak szerint szakértői vizsgálatok zajlottak a sorolt 
intézményekben (2015-2017), melyeknek eredménye – 
valamennyi vizsgált könyvtár a jegyzéken maradhatott; 
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Egyházi könyvtárak – Szakkönyvtárak? 
 
1997. évi CXL. törvény 
63. § (1) A tudományos és szakkönyvtári ellátás az 
Országos Széchényi Könyvtár, a Debreceni Egyetem 
Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, az országos 
szakkönyvtárak (3. számú melléklet), az állami 
egyetemek könyvtárai, valamint a nyilvános 
könyvtári ellátást vállaló egyéb szak- és 
felsőoktatási könyvtárak feladata. 
 
(3) A tudományos és szakkönyvtári ellátás az (1) 
bekezdésben felsorolt könyvtárak, valamint a 
könyvtári rendszer minden egyéb tagjának 
együttműködésével valósul meg. 
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Szakkönyvtárak? 

2016-2018: KSH – Szakkönyvtári Seregszemle  
2 alkalommal is bemutatkozhattak az egyházi 
könyvtárak; 
 
„Arra a kérdésre, hogy az egyházi könyvtárak 
szakkönyvtárnak tekinthetők-e, bátran válaszolhatunk 
igennel, mert akár a muzeális, akár a modern vagy 
történeti teológiai jelzővel illetett szakkönyvtárakat, 
akár a felsőoktatási egyházi könyvtárakat nézzük, ezek 
a könyvtárak szakkönyvtári feladatokat végeznek.” 
Ásványi Ilona: Egyházi könyvtár: muzeális gyűjtemény? Tudományos 
könyvtár? Szakkönyvtár in: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 63 

(2016/5) 198-204. 
  

30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet 9. § (1)-(2) 
bekezdés; 

MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely 

 



 
 
 
 
 
 
 

Csoportosítás – többféle lehetőség – közös: a 
fenntartó minden esetben egyház, felekezet 
 
 felekezetek szerint; 
 
 gyűjtemény nagyságát tekintve; 
  
 állomány összetétele szerint (muzeális –  
 modern); 
 
 rendszerváltás előtt is működött – újraindult 
 – rendszerváltás után alakult; 
 
EKE szerinti felosztás: egyházkerületi-egyházmegyei 
(18), gyülekezeti (6) szerzetesi (16), felsőoktatási 
(19), országos (1), iskolai (5), egyéb (5) 
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Statisztika 2016. 
 
60 könyvtár  
 5.154 ezer kötet könyv (6 ezertől 500 ezerig); 
 39 ezer aktív használó (átlag 650 fő); 
 227 ezer személyes használat (átlag 3788); 
 152 ezer kölcsönzött dokumentum (átlag 2533); 
 303 számítógép (átlag 5); 
 60 kiállítás – 115 ezer résztvevő; 
 110 kulturális, közművelődési, közösségi   
 program – 6131 résztvevő; 
 180 használóképző program – 3100 résztvevő; 
 OPAC – 3 könyvtár kivételével mindegyikben 
 épül vagy elkészült; 
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Szakmai szervezetek: 
EKE – 60 egyházi könyvtár 1994-ben alakult 
 „…egyik legfontosabb célja az, hogy az egyházak 

 által működtetett könyvárak - a 20. század 
 második felének méltatlan évtizedei után - ismét 
 bekerüljenek nemcsak a könyvtári rendszerbe, 
 hanem a magyar közgondolkodásba is.” 
 https://www.eke.hu/; 

MKE – intézményi tag nincs, de több szekcióhoz is  
 csatlakoztak egyházi könyvtáros kollégák; 
IKSZ – Tudományos és szakkönyvtárak tagozata 2  
 intézményi tag; 
EKK – 6 kolléga tagja a kollégiumnak; 
BETH –  Bibliothèques Européennes de Théologie; 
AKThB – Arbeitsgemeinschaft Katholisch-
 Theologischer Bibliotheken; 
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Miért érdemes hozzánk fordulni? 
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Katalogizálás – feltárás  
 
1997. CXL. törvény 55. § (1) b) gyűjteményét 
folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja; 
 
Elektronikus feltárás 90-es évek közepe: ORBIS 
adatbáziskezelő – kifejezetten egyházi könyvtáraknak 
készült; 
 
OPAC: 2000-es évektől – mára valamennyi 
könyvtárban elérhető, elkészült vagy folyamatosan 
épül; 
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UNITAS – Egyházi Könyvtárak Közös 
Katalógusa és Információs Portálja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 könyvtár – 2 millió tétel 
2011-től érhető el 
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Speciális feladatok 
Muzeális állománnyal rendelkező könyvtárak 
  
 speciális állomány – kódexek, ősnyomtatványok, 
 antikvák… 
 
 kisebb számú használó, kutató  –  egyénre 
 szabott igények, speciális szakmai tudás; 
  
 egyedi feltárás – régikönyves szaktudás; 
 
 állományvédelem, restaurálás; 
  
 kapcsolódás országos projektekhez: MOKKA-R; 
 
  

MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely 

 



 
 
 
 
 
Speciális feladatok 
Muzeális állománnyal rendelkező könyvtárak 
 Digitalizálás – kapcsolódás az országos terv(ek)hez? 

  
 Fragmenta Codicum Műhely; 
  
 Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 
 http://www.bibliotheca.hu/digitalis/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely 

 



 
 
 
 
 
 
 
Speciális feladatok 
Muzeális állománnyal rendelkező könyvtárak 
  
Kalocsa: (2017.11.10.) 2068 
 digitalizált mű: 72 kézirat 
 (kódex) és 1996 könyv 
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Speciális feladatok 
Modern teológiai gyűjtemények, felsőoktatási 
könyvtárak 
 
 kurrens teológiai szakirodalom gyűjtése, 
 feltárása, hozzáférésének biztosítása (magyar- 
 és idegen nyelvű); 
  
 a gyűjtés összehangolása felekezetek között és 
 egyes felekezeteken belül; 
 
 elektronikus tartalmak hozzáférésének 
 biztosítása; 
 
 elektronikus tartalmak előállítása, tudástárak 
 létrehozása;  
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Speciális feladatok 
Modern teológiai gyűjtemények, felsőoktatási 
könyvtárak 
 
 szélesebb olvasói réteg (nemcsak egy/az 
 intézmény hallgatói, oktatói!) – nyilvánosság; 
 
 gyors alkalmazkodás a változó használói 
 igényekhez; 
 
 gyors alkalmazkodás a könyvtári trendekhez; 
  
 digitális írástudás, digitális kompetenciák 
 fejlesztése; 
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Speciális feladatok 
Modern teológiai gyűjtemények, felsőoktatási könyvtárak 
  
 MTMT 17 felsőoktatási intézmény (ebből az  
 alapító intézmények között 3 egyházi!) 
   
  szerzők száma    1955 
   
  publikációk száma több mint   25 ezer 
   
  hivatkozások száma közel   27 ezer 
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Speciális feladatok 
Modern teológiai gyűjtemények, felsőoktatási könyvtárak 
 EISZ 
 16 felsőoktatási intézmény: 
  magyar és idegen nyelvű adatbázisok  
  egyaránt – multidiszciplináris AB-k,  
  vallástudomány, vallásfilozófia stb.   
  tartalmai érdekesek számunkra; 
   
  ATLA – Nyíregyházán, Sárospatakon is  
  elérhető; 
 
 12 egyéb (egyházkerületi, egyházmegyei   
  gyűjtemények, szerzetesrendek   
  könyvtárai): 

  elsősorban magyar tartalmak; 
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Speciális feladatok 
Adatbázisok, repertóriumok, repozitóriumok 
Magyar Evangélikus Digitális Tár   
 (MEDiT) 3318 könyv szerepel, összesen 500163  

 
 
   oldal; 
 
 
 
 
  
   
 
 
Magyar Evangélikus Bibliográfia – http://humanus.bibl.u-
szeged.hu/human/meb 

MKE 50. Vándorgyűlése – Keszthely 

 



Speciális feladatok 
Adatbázisok, repertóriumok, repozitóriumok 
 Önálló repozitórium nem épül, de pl. REAL-hoz 
 csatlakozás lehetősége megoldott (Sapientia 
 Könyvtár); 
 
 Önálló egyházi analitikus repertórium nincs, de 
 a szakterület tartalmai megjelennek több 
 országos projektben (MATARKA, EPA); 
 
 EKE konferencia tapasztalata: kevés könyvtár 
 végez analitikus feltárást, sokan csak saját 
 adatbázisban; 
 
 „Jó lenne közös keresőfelület – létrejöhetne a vallási 
 terület nemzeti bibliográfiája.”  
 (Dr. Kührner Éva: Folyóiratok analitikus feltárása egyházi 

 könyvtárakban, EKE konferencia, Nyíregyháza, 2018. június 25-27.) 
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Régi és új összefonódik 
EKE konferenciák „története” : 
 Évente váltakozva foglalkoztak a muzeális értékeket 
 őrző gyűjtemények feladataival, majd a modern 
 teológiai anyagot gyűjtő és szolgáltató könyvtárak 
 teendőivel; 
 
 Tapasztalat: ma nem húzhatók erős határok: a 
 „régit” az „új”  segítségével tárjuk fel, szolgáltatjuk, 
 őrizzük, digitalizáljuk…; 
 
 Modern teológiai könyvtárak esetében pedig 
 továbbra is cél: felhasználóink hiteles, releváns 
 információhoz segítése, a keresett tudás, tartalmak 
 közvetítése – új eszközökkel, új módszerekkel, új 
 lehetőségekkel; 
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Sok intézmény – UNITAS (azonosság, egység) – 
COMMUNIO (közösség, „egymásért való létezés”) 
 
 Nem homogén csoport; 
 
 Az egyetemek könyvtárai, a szakkönyvtárak 
 esetében a különböző feladatok „egy intézményben” 
 koncentrálódnak; 
 
 Az egyházi könyvtárak különböző feladatokat látnak 
 el, de egységet alkotnak, továbbá részei egy 
 nagyobb rendszernek; 
 
 Állományuk, szolgáltatásaik elérése biztosított – ez 
 elmondható a nyilvánosságot nem vállaló 
 könyvtárakról is; 
 
 „Küldetésnyilatkozatuk” – a „communio”; 
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Köszönöm a figyelmet! 
 
 

Török Beáta 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára 

torok.beata@sapientia.hu 
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