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Szakmai beszámoló a 204108/01320 sz. pályázathoz 
 

Miscellanea – régi problémák és új utak az egyházi és világi könyvtárakban 

 

Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2016. évi országos könyvtári konferenciája 

 

Az 1994-ben alapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) hazai és határon túli egyházi 

fenntartású könyvtárakból álló könyvtárszakmai szervezet. Jelenleg 62 tagkönyvtára és 11 

fiókkönyvtára van, amelyből 8 határon túli intézmény.  

Egyesülésünk legfontosabb szakmai rendezvénye az éves rendszerességgel megtartott 

három napos szakmai konferencia. Minden évben más-más tagkönyvtárunk ad otthont a 

szakmai konferenciának, amelyen a könyvtártudomány rangos szakemberei tartanak 

előadásokat a szakmánkat érintő legújabb fejlesztésekről, eredményekről, az aktuális 

kérdésekről és az egyházi könyvtárakban való megvalósítás lehetőségeiről. Emellett a 

tagkönyvtárak munkatársai is beszámolnak a könyvtáraikban végzett munkákról és 

eredményekről. Az előadások igyekeznek mindegyik egyházi könyvtártípust megszólítani: a 

muzeális teremkönyvtárak mellett a felsőoktatási, iskolai és szakkönyvtárakat is. 

2016-ban a Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség és az evangélikus 

gyűjtemények adtak otthont a konferenciának. 

 Idei konferenciánkon egyrészt olyan kérdéseket vitattunk meg, amelyek az év során 

problémaként vagy kérdésként merültek fel a könyvtárainkban. Az előadások elősegítették azt 

is, hogy az egyházi könyvtárak megismerkedjenek a korszerű szolgáltatási formákkal. 

Mindemellett konferenciánk célja a szakmai tapasztalatcsere elmélyítése és egy-egy egyházi 

könyvtár tevékenységének a bemutatása is. A konferencián összességében 98 fő vett részt. 

  

SZAKMAI PROGRAM:   

 

 

Június 27. hétfő 
 

Érkezés a szálláshelyre: Cervus Hostel „B” kollégium (Szarvas, Kossuth u. 1–3.)  

 

14.15–14.35 A Bar-Graph Kft. bemutatója (Holbis Miklós) – elektromágneses 

állományvédelmi rendszer, könyvbe helyezhető mágneses csík, aktiváló-, hatástalanító 

eszközök stb. – http://www.bargraph.hu/ 

 

19.00 – Ökumenikus istentisztelet (szarvasi evangélikus Ótemplom) 

 

20.00 – Fogadás (Tessedik Sámuel Múzeum, Vajda Péter u. 1.) 

 

június 28. kedd – Konferencia 
 

7.30–8.30 Reggeli (Szeparé Étterem, Petőfi u. 7.) 

 

http://www.bargraph.hu/
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9.00–13.00 – Konferencia: Miscellanea – régi problémák és új utak az egyházi és világi 

könyvtárakban I. 

 

Helyszín: Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik 

Campus, fsz. Tessedik-terem (Szabadság u. 1–3.) 

 

9.00–9.30 Ha meg kívánod őrizni, oszd meg! A nemzet könyvtára a megosztás és az  

együttműködés világában – Káldos János (OSZK) 

 

9.30–10.00 Olvasó központú könyvtár - válaszok a 21. század kihívásaira – Dr. Meskó Eszter 

(SZTE Klebelsberg Könyvtár) 

 

10.00–10.30 Hungaricana – új fejlesztések, új lehetőségek – Markója Szilárd (Országgyűlési  

Könyvtár) 

 

10.30–11.00 Szünet 

 

11.00–11.30 Egyházi könyvtárak a könyvtárak világában (Dr. Kührner Éva) 

 

11.30–12.00 Vízkár könyv- és irattárakban (Peller Tamás, restaurátor) 

 

12.00–12.30 Kéziratok és könyvek biztosítása ma (Dr. Szűcs Ernő) 

 

12.30–13.00 Hozzászólások, kérdések 

 

13.00–13.30 Ebéd (Korona Étterem) 

 

14.00–18.00 – Kirándulás Szarvas városában (evangélikus Ótemplom, Tessedik Sámuel 

Múzeum és a Szarvasi Ág. Hitv. Evangélikus Vajda Péter Gimnázium történeti könyvtára, 

Szent Klára plébániatemplom, evangélikus Újtemplom, hajókirándulás a Hármas-Körös 

holtágán) 

 

19.00-től kezdve – Vacsora (Szeparé Étterem) 

 

június 29.  szerda – Konferencia 
 

7.30–8.30 Reggeli (Szeparé Étterem) 

 

8.30–12.30 – Konferencia: Miscellanea – régi problémák és új utak az egyházi és világi 

könyvtárakban II. 

 

Helyszín: Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Tessedik 

Campus, fsz. Tessedik-terem (Szabadság u. 1-3.) 

 

8.30–9.00 Bemutatkozik a Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára (Nagyné Maros Gabriella) 

 

9.00–9.30 A Szarvasi Ágostai Hitvallású Evangélikus Vajda Péter Gimnázium Könyvtárának 
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 a története (Baginé Tóth Erika) 

 

9.30–10.00 Bemutatkozik a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Könyvtára (Dr. Eigner 

Judit) 

 

10.00–10.20 Egyházi intézmények az EISZ Nemzeti Programban (Lencsés Ákos, MTA KIK) 

 

10.20–10.30 Szakértői-szakfelügyeleti vizsgálatok (Ásványi Ilona) 

 

10.30–10.45 Szünet 

  

10.45–11.15 Digitalizálás – elmélet és gyakorlat (Mészáros Zoltán) 

 

11.15–11.45 Műtárgyak mindenkinek: a MuseuMap portál (Sz. Fejes Ildikó, MNM Országos 

 Muzeológiai Módszertani és Információs Központ) 

 

11.45–12.15 Az egyházi könyvtárak sorsa a II. világháborútól 1956-ig (Dr. Gáborjáni Szabó 

 Botond) 

 

12.15–12.45 Hozzászólások, kérdések 

 

12.45–13.30 Ebéd (Korona Étterem) 

 

14.00-től kezdve – Hazautazás vagy fakultatív, egyéni program: Városi Könyvtár, 

Arborétum, Szárazmalom, Szlovák tájház, Ruzicskay Alkotóház, Történelmi emlékút és 

országközép)  

 

A konferencia szakmai tapasztalatai és eredményessége 

 

Szarvason a Városi Könyvtár gondozza a hajdani, majd 40.000 kötetes muzeális evangélikus 

gimnáziumi könyvtárat. Így rendezvényünkön nemcsak ennek a történetével ismerkedhettünk 

meg, hanem más iskolai könyvtári munkában is betekinthettünk.  

Az egyházi könyvtárak számára mindig iránymutató, hogy milyen munka folyik az 

Országos Széchényi Könyvtárban és az egyetemeken. Az előadások során az olvasóközpontú 

könyvtári szolgáltatásokkal, mint követendő példával is megismerkedhettek a résztvevők. 

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy könyvtárosaink megismerjék azokat a 

lehetőségeket, amelyek a saját gyűjteményük felzárkóztatását elősegítik, vagy csatlakozási 

lehetőségeket kínálnak már folyó adatbázis-építési, ill. digitalizálási munkákhoz.  

Több könyvtárunk jelezte, hogy a különböző elemi károkkal kapcsolatos teendők és a 

biztosítás témája aktuális a könyvtárukban, ezért e témákban is hívtunk szakembereket, akik 

segítik majd a továbbiakban is az egyházi könyvtárak munkáját. 

A konferencia előadásait meghallgatták az evangélikus iskolai könyvtárosok is, akik 

továbbképzésen vettek részt Szarvason.  

A konferencia során az egyházi könyvtárak valamennyi típusát (gimnáziumi, 

felsőoktatása, szakkönyvtár, muzeális gyűjtemény levéltárral és múzeummal) megszólító 

előadásokat szakmai beszélgetések követték. 
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A konferencia előadásainak prezentációi, bő képanyaga, valamint a konferenciáról 

szóló híradások megtekinthetőek:  

http://www.eke.hu/kozgyulesek/2016  

 

A szakmai beszámoló közzétéve és legalább öt évig elérhető az EKE és a Hungaricana 

honlapján: 

 

 http://www.eke.hu/palyazatok 

 

 http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/ 

 

Ezúton szeretném megköszönni a Nemzeti Kulturális Alap támogatását, mely lehetővé tette 

rendezvényünk megtartását. Kérjük pályázati beszámolónk elfogadását. 

 

 

Budapest, 2016. augusztus 31. 

 

 
                                   (dr. Hubert Gabriella) 

          

 

Képek: 

 

 

 
 

 

http://www.eke.hu/kozgyulesek/2016
http://www.eke.hu/palyazatok
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/
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