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Egyházi felsőoktatási 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. 

 

speciális szakterület – teológia és határtudományai – irodalmát gyűjtik és 

szolgáltatják – részei a felsőoktatási könyvtárak rendszerének; 

 

 
 
 



Nyilvános – nem nyilvános? 

 

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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Egyházi felsőoktatási könyvtárak – Szakkönyvtárak? 
 

kis hallgatói létszámmal bíró felsőoktatási intézmények könyvtárai – létez(het)tek 

a rendszerváltás előtt, de van köztük csak a rendszerváltás után alapított 

intézmény is (Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Veszprémi Érseki 

Hittudományi Főiskola); 

 

kivétel jelentenek  a több karral működő nagy egyetemek (PPKE, Károli) 

könyvtárai, ám a hitéleti képzést folytató kari könyvtárak már ide sorolandók; 
 
 



Nyilvános – nem nyilvános? 

 

statisztikai adatszolgáltatás OSAP 1442 – 32 egyházi felsőoktatási 

könyvtár szolgáltatott adatot (2017); 

17 nyilvános; 

20 EKE tagkönyvtár; 

25 intézményben folyik hitéleti képzés (felvi.hu adatai szerint); 
 

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 

nyilvánosságot vállaló egyházi könyvtárakban (2015-2017), amelyeknek 

eredménye – valamennyi vizsgált könyvtár a jegyzéken maradhatott; 



EKK – A felsőoktatási könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018−2023 

 

 „…az egyes egyetemi, főiskolai könyvtárak hagyományai, anyagi és emberi 

meghatározottsága és lehetőségei, társadalmi és földrajzi beágyazottsága, az 

anyaintézmény által meghatározott célrendszer intézményről intézményre 

különbözik, léteznek és meghatározhatók olyan általánosan érvényes 

fejlesztési irányok és célok, amelyek mind az egyes intézmények, mind a 

nagyobb közösségek, végső soron pedig a magyar gazdaság versenyképességét 

és sikerességét, a társadalom jólétét segíthetik.” 

 

 



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.”  

 

18+1 felsőoktatási könyvtár az EKE tagkönyvtára; 

 

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; 

 



Statisztika – 32 könyvtár adati alapján (OSAP 1442 – 2017) 

 

2.861 ezer kötet könyv (5 ezertől 500 ezerig); 

16 ezer aktív használó (regisztrált 36 ezer); 

153 ezer személyes használat; 

152 ezer kölcsönzött dokumentum; 

1875 könyvtárközi kérés; 

52 kulturális, közművelődési, közösségi program – közel 3 ezer 

 résztvevő; 

189 használóképző program – 2600 résztvevő; 

385 számítógépes munkaállomás (átlag 12 számítógép) 

 

E-tartalmak? 
 



Felsőoktatási könyvtárak és a könyvtárosok… 

kurrens teológiai szakirodalom gyűjtése, feltárása, hozzáférésének biztosítása 

(magyar- és idegen nyelvű), nyomtatott és elektronikus; 

  

a gyűjtés összehangolása felekezetek között és egyes felekezeteken belül; 

 

gyors alkalmazkodás a változó használói igényekhez; 

 

gyors alkalmazkodás a könyvtári trendekhez, lehetőségekhez; 

 

elektronikus tartalmak hozzáférésének biztosítása; 

 

elektronikus tartalmak előállítása, tudástárak létrehozása; 

 

egyetemi „tudásvagyon” összegyűjtői, rendszerezői, szolgáltatói;  

 

probléma (gyenge pontok): „munkatársi kompetenciák avulása (…) a humán 

erőforrás utánpótlásának és megtartásának növekvő nehézségei” (A felsőoktatási 

könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018-2023) 

 

 



Felsőoktatási könyvtárak és az olvasók… 

 

szélesebb olvasói réteg (nemcsak egy/az intézmény hallgatói, oktatói!) – 

nyilvánosság vállalása; 

 

kutatásmódszertani, felhasználóképző órák,  segítségnyújtás – hiteles 

tartalmak megtalálása; 

 

digitális írástudás, digitális kompetenciák fejlesztése; 

 

hallgatói eredményesség támogatása – hallgatók tanulmányi sikeressége – 

oktatás színvonalának emelkedése – az intézmény eredményessége; 

 

elmozdulás a nyitott tudomány, nyílt hozzáférés irányában, újfajta tudás 

létrehozása és átadása – ebben támogatás nyújtása; 

 



Hagyományos és új feladatok megoldása – párhuzamosan 

Elektronikus tartalmak beszerzése – EISZ közvetítésével 

 

18 egyházi felsőoktatási intézmény tagja az EISZ-nek; 

 

magyar- és idegen nyelvű adatbázisok egyaránt rendelkezésre állnak a 

különböző intézményekben; 

 

multidiszciplináris AB-k vallástudomány, vallásfilozófia stb. tartalmai 

érdekesek számunkra; 

   

ATLA – Nyíregyházán, Sárospatakon, Debrecenben is elérhető; 

  



Hagyományos és új feladatok megoldása – párhuzamosan 

Elektronikus tartalmak beszerzése – EISZ közvetítésével 

Adatbázis 2017  megtekintés / letöltés előfizető intézmények 

Academic Search Complete 3240 4 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai 748 13 

Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomag 1775 3 

MERSZ (megnyitott dokumentum) 6572 3 

Akadémiai Kiadó Szótárai (megjelentetett 

szócikk) 112142 11 

ADT (oldalmegtekintés) 19507 16 

ATLA 2790 6 

Cambridge University Press Journals 753 3 

JSTOR 40923 9 

ProjectMUSE 1971 1 

ScienceDirect 12227 1 

SpringerLink 1816 2 



Hagyományos és új feladatok megoldása – párhuzamosan 

Elektronikus tartalmak beszerzése – EISZ közvetítésével 
 

Adatbázis 2018 (első félév)  megtekintés / letöltés előfizető intézmények 

Academic Search Complete 1682 4 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai 280 7 

Akadémiai Kiadó Orvosi 

Folyóiratcsomag 765 3 

MERSZ (megnyitott dokumentum) 4946 4 

Akadémiai Kiadó Szótárai 

(megjelentetett szócikk) 74711 9 

ADT (megnyitott dokumentum) 9198 17 

L’Harmattan Digitális Adatbázis 

(megnyitott dokumetum) 1070 10 

Typotex – Interkönyv (megnyitott 

dokumetum) 61 4 

ATLA 2287 10 

Cambridge University Press Journals 231 4 

de Gruyter 210 4 

JSTOR 19507 9 

ProjectMUSE 1038 1 

SpringerLink 683 1 

Taylor and Francis Online 1112 1 



Könyvtárosok és olvasók… 
 

e-tartalmak beszerzésére fordított  éves összeg magas – ismerik az olvasók a 

rendelkezésre álló adatbázisokat? 

 

új lehetőségek megismertetése, népszerűsítése: plakátok, szórólapok, 

levelező listák, facebook segítségével; 
 

 

 



Könyvtárosok és olvasók… 

olvasók… 



Könyvtárosok és olvasók… 



Könyvtárosok és olvasók… 
Távoli hozzáférés – ATLA esetében megoldott – a főiskolához hallgatói vagy oktatói 

jogviszonnyal kapcsolódó olvasók esetében biztosított; 

 

eduID – kicsi intézmények esetében probléma; 

 

Amit tehetünk… 

 

Akadémiai Kiadó Szótárai – szotar.net: távoli elérést biztosító aktiváló kódok – 

főiskolához hallgatói vagy oktatói jogviszonnyal kapcsolódó olvasók esetében biztosított; 

 

L’Harmattan – OPAC-ból; 

 

Typotex – OPAC-ból; 

 

Folyóirat – OPAC-ból; 

 

Probléma: idő- és munkaerőhiány – felmerül akár a saját OPAC építése kapcsán, akár az 

előfizetett adatbázisok megismerése és megismertetése is nehézségekbe ütközik!!!! 

 
 



Amikor elektronikusan érhető el a dokumentum… 

L’Harmattan – Főiskola kiadványai –50 kötet! 

 



Amikor nyomtatott könyv formájában is elérhető a 

dokumentum… Typotex 
 



Amikor folyóiratokat keresünk… 

 

 



E-könyveink és használatuk 

Hogyan kerüljenek állományba? 

 

 

 



E-könyveink és használatuk 

Hogyan kerüljenek állományba? 

 

 

 



Könyvtárosok és hallgatók… 

Jegyzetellátás  – jegyzetadatbázis – új feladat? 

Csak az akítv hallgatók és oktatók vehetik igénybe a szolgáltatást; 
 



Könyvtárosok és hallgatók… 

Szakdolgozat-adatbázis építése, karbantartása – új feladat? 

1 terminálról érhető el – plágiumkereső? 
 



Könyvtárosok és az intézményi „tudásvagyon”… 

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 

 

(A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola adatai: 66 – 2941 – 1553) 

 
Az adatbázis építése, karbantartása intézményünkben a könyvtár feladata – 

ennek számos oka van – ám a naprakészség a Főiskola érdeke is!  



Könyvtárosok és az intézményi „tudásvagyon”… 

 
nagy egyetemek – önálló repozitóriumok  létrehozása, fenntartása (ELTE – EDIT, 

SZTE – Contenta); 

 

intézményeink jó része kis létszámú intézmény – korlátozottak a lehetőségek; 

 

Sapientia Főiskola: REAL repozitórium – Sapientiana, Vigilia folyóiratokban 

megjelent, MTMT-hez kapcsolódó oktatók esetében megoldott; 

 

EPA feltöltések – teljes Sapientiana 2008-tól, 2 év embargóval, cikkek tanulmányok 

postprint változatainak feltöltése; 

 

az eredmény töredékes – az elkészült munka nincs egy helyen, a felhasználók nem 

ismerik az elérhető forrásokat; 

 

nyílt hozzáférés, OA megjelenés – közvetítő szerepet kellene vállalnunk; 

 

KÖZÖS REPOZITÓRIUM – UNITAS-hoz hasonló közös munka? 

 

 

 



 

Könyvtárosok és az intézményi „tudásvagyon”… 

 

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.) 

 

 

 

 



Könyvtárosok, tanulás-támogatás, feladatok… 

 

kutatásmódszertani órák; 

 

aktualizált tájékoztató anyagok; 

 

megszólítható könyvtárosok;  

 

kurrens, informatív honlap; 

 

24 órás lehetőségek (estis képzések) – túl a nyitvatartási időn; 

 

 



Könyvtárosok, feladatok… 

 

mindent tudó-e a könyvtáros?  

 

hierarchia vagy csapatmunka, projekt munka? 

 

feladatra dedikált munkatársak, kinek-kinek erőssége szerint; 

 

folyamatos tanulás, a változások felismerése, követése; 

 

„ küldetésünk” – „communio” – „egymásért való létezés” 

 

Gyümölcseink érlelése… 

 



Köszönöm a figyelmet! 

 

 

Török Beáta 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára 

torok.beata@sapientia.hu 
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