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1. Személyi kérdések:
helyzetkép:
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója dr. Dejcsics Konrád OSB. A könyvtárban
– a rendi hagyomány alapján - az igazgatót nem számítjuk az alkalmazottak közé. A helyettes
és „operatív” vezető Ásványi Ilona. A Könyvtárban 2017-ben 5 alkalmazott volt státuszban,
mindannyian szakirányú végzettségűek: Ásványi Ilona, Bitai Judit, Horváth Sára,
Samodai Éva felsőfokú végzettségű, Nagy Balázs középfokú végzettségű – könyvtáros
asszisztens.
Horváth Sára 2015. szeptember 1-től 2018. február 28-ig határozott idejű munkajogviszony
keretében, teljes munkaidőben, olvasó és kutatószolgálatos, tájékoztató könyvtáros
munkakörben foglalkoztatott munkatárs. 2017-ben befejezte tanulmányait, végzettsége:
könyvtár informatikus MA. Bitai Judit 2013. januárban jött vissza GYES-ről, 2014
augusztusától betegszabadságon volt, és 2015. áprilisban szülte harmadik gyerekét – 2017.
áprilisig GYES-en volt, majd megszűnt a munkaviszonya a Főapátságban; egy a lakóhelyéhez
közelebb eső középiskola könyvtárosa lett.
2. Gyűjtemény:
A könyvtár állományának nagyságáról becsült adataink vannak. Kb. 300.000 könyv és
cca. 100.000 kötet bekötött folyóirat alkotja a gyűjteményt, melynek ¾ része muzeális
dokumentum.
Különgyűjteményeink: Benedictina (minden bencés vonatkozású anyag), Kézirattár,
Jesuitica. A Főapátsági Könyvtár egyházi-szerzetesi könyvtár, más megfogalmazásban
teológiai szakkönyvtár. 2014-től a Könyvtár gyűjteményéhez tartozik a Musicotheca és az
egykor Pannonhalmán működő Szent Gellért Hittudományi Főiskola Könyvtára, majd a
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szent Gellért Kollégiumának könyvtára, a
mintegy 10000 kötetes, zömében idegen nyelvű, leginkább teológiai szakirodalmat őrző
Modern Teológiai Könyvtár (MTK).
A könyvtár gyűjtőköre: teológia és segédtudományai, szerzetesség – bencés szerzetesség,
társadalom- és természettudományok, valamint szépirodalom szelektálva, minden bencés
vonatkozású anyag.
E szigorú gyűjtőkör mentén 2017-ben 952 db könyvvel gyarapodott a modern
könyvállomány. 175 féle folyóiratot és napilapot járatunk.
3. A gyűjtemény feldolgozása, katalogizálása – adatbázisépítés, nyomtatott
katalógusok:
Ősnyomtatvány-adatbázis és katalógus létrehozása
A muzeális gyűjteménnyel bíró könyvtárak egyik legértékesebb állományrésze az
ősnyomtatványtár. Egy ilyen gyűjtemény adatbázisban való feltárása, elektronikus és
nyomtatott katalógus létrehozása széleskörű műveltséget, a klasszikus és modern
nyelvekben való jártasságot, és alapos régikönyves ismeretet igényel. Erre a munkára
sikerült megnyernünk Dr. Wojtilla Gyuláné Dr. Salgó Ágnest, az Országos Széchényi
Könyvtár (OSZK) Régi Nyomtatványok Tára nyugállományú vezetőjét, aki 2014.
októbertől havonta 2 alkalommal három napon itt, Pannonhalmán, más napokon az
OSZK-ban dolgozott ősnyomtatványaink feldolgozásán.

Az 1970-ben összeállított országos ősnyomtatvány katalógus szerint (Sajó Géza-Soltész
Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur AN, O-Z I.-II. Budapestini (Budapest), MCMLXX (1970) In aedibus Academiae Scientiarum
Hungariae (Akadémiai Könyvkiadó) a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 236
ősnyomtatványt birtokol. Mostani ismereteink szerint a 236 kötetben 256 mű található.
2014. október és 2016. december között W. Salgó Ágnes és Samodai Éva kolléganőnk
folyamatosan dolgozott az adatbázison, végezte az ősnyomtatványaink katalogizálását, szem
előtt tartva a katalógus nyomtatott változata kiadásának tervét is. 2016. júniusban
megtörtént a kötések vizsgálata és leírása, melyet dr. Rozsondai Marianne és dr. Rozsondai
Béla végzett el. Augusztus végére elkészült az adatbázis, szeptember és december között
megtörtént a belső revízió W. Salgó Ágnes és Samodai Éva által, és a külső ellenőrzés, melyet
dr. Keveházi Katalin végzett.
2016. augusztustól párhuzamosan elkezdődött a nyomtatott katalógus előkészítése,
és 2017. szeptemberben megjelent a kötet. A könyvbemutató október 2-én volt a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban a Tradíció és innováció. Muzeális gyűjteményeink helyzete, állapota, feldolgozottsága, digitalizálása konferenciához kapcsolódva, melyet
az Egyházi könyvtárak Egyesülése szervezett.
A Musicotheca feldolgozása
2014-ben részben a könyvtár irányítása alá került a Musicotheca gyűjtemény. 2016-ban
belső erőforrásból Samodai Éva könyvtáros munkatársunk koordinálásával és idős bencések
bevonásával elkezdődött a Musicotheca muzeális, kéziratos kottáinak számbavétele, mely
munka 2017-ben is folytatódott.
A folyamatosan gyarapodó MTK kurrens feldolgozása:
Egy novícius testvér segítségével 2017-ben folyamatossá vált a 2016. és 2017. évi gyarapodás
feldolgozása az MTK-ba.
(A Modern Teológiai Könyvtár (MTK) az egykori, Pannonhalmán működő Szent Gellért Hittudományi
Főiskola Könyvtára, majd Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Szent Gellért Kollégiumának könyvtára.
A mintegy 10000 kötetes, zömében idegen nyelvű, leginkább teológiai szakirodalom - gyűjtemény a következő
témájú könyvekből áll: dogmatika, kateketika, pasztorális, homiletika, moralis, vallások, biblikum, egyházjog,
fundamentális, szentek élete, lelkiség, életrajzok, festschriftek, patrológia, bencés vonatkozású anyag,
szerzetesség, pápai megnyilatkozások, zsinat, ökumenizmus, liturgika, egyháztörténet, valamint filozófia,
pszichológia, szociológia, művészeti albumok, és kevés zenei ill., néprajzi témájú könyvek.
2014 nyarán könyvtár szakos hallgatókkal és régi bencés diákokkal elkezdtük az egykori főiskolai könyvtár –
ma Modern Teológiai Könyvtár (MTK) átszervezését és számítógépes feldolgozását. Első lépésként a
gyűjtemény fizikai elhelyezését és későbbi szolgáltatását kellett újra gondolnunk úgy, hogy a gyűjtemény az
eddigi helyén, a főmonostor 3. emeletén, a klauzúrában marad, és ez az állományrész a rendi közösség egyféle,
főként teológiai magánkönyvtáraként funkcionál, bár az elektronikus katalógus beletartozik a Főapátsági
Könyvtár adatbázisába. Külső könyvtár-használók számára a gyűjtemény helyben használható.
Az első feladat a gyűjtemény új rendjének kialakítása volt, vagyis kiemeltük az állományból azokat a könyveket,
melyek a fenti témakörbe nem tartoznak bele, majd a teológia ágai szerint csoportosítottuk át, és helyeztük el
a polcokra három teremben a könyveket. Utána bepecsételtük a könyvtár pecsétjét, és beragasztottuk a
vonalkódot, melynek segítségével a kölcsönzés történik. Ezután kezdtük el a gyűjtemény számítógépes
katalogizálást. 23 munkanap alatt 7 kis kollégánknak a gyűjtemény szorosan vett teológiai részét (a teológiai
témájú könyveket) sikerült feldolgozni. Összesen 5300 rekordot dolgoztak fel (a többkötetes művek miatt ez
persze fizikailag ennél több könyvet jelent). Fejenként átlagosan 757 rekordot vittek fel a számítógépes
programba. Ebből az online adatbázisban hamarosan már a fele kereshetővé vált, cca. 2600) A könyvtár
számítógépes katalógusának elérhetősége: http://193.225.124.7:8080/WebPac.phfkdb/CorvinaWeb Az
online adatbázisban az MTK gyűjtemény együtt kereshető a főkönyvtári könyvekkel, a leírásokban az ún.
példányadatokat kell figyelni.
2014 karácsonyára készültek el a négy terembe az új könyvtári polcok, így lehetővé vált az állomány bővítése
és lazítása. 2015-ben 6 hallgatóval folytattuk a rendezést és a feldolgozást. Elkészítettük a polcok feliratait,
hogy a témakörök elhelyezése átlátható legyen, és magukra a könyvekre is ráragasztottuk a jelzetet, hogy a
polcokon könnyebb legyen a keresés. Befejeződött az elmaradt állományrész (filozófia, pedagógia, szociológia,
pszichológia) retrospektív feldolgozása is. Az adatbázisban ekkorra több mint 7500 rekord, 9500 kötet
szerepelt.)

4. Pályázatok:
Az NKA Könyvkiadás Kollégiumától 800.000 Ft támogatást nyertünk a nyomtatott
ősnyomtatványkatalógus megjelentetésére. Az elnyert összeg 20 %-át személyi
kiadásokra kellett fordítani, 80 % -ot pedig dologi kiadásokra költhettünk. A kötet egy-egy
példányát eljuttattuk a támogatási szerződésben meghatározott 20 könyvtárba - megyei
könyvtárak és Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, mint társadalomtudományi országos
szakkönyvtár.
5. Beruházások, restaurálások, fejlesztések:
Felújítás:
2017. második felében megtörtént a két R. Várkonyi-szoba (a név még nem végleges),
kialakítása és év végén a műszaki átadása, ahova R. Várkonyi Ágnes könyvhagyatékát
helyezzük el, amit a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kapott meg a professzor asszony
halála után. A megnyitás-avatást, a teljes bebútorozást, a könyvek elhelyezését és
feldolgozását 2018-ra tervezzük.
Restauráltatás:
2017-ban sajnos már nem volt pályázati támogatás restaurálásra, ezért a saját költségünkből
közel két millió (1.989.000)Ft-ot fordítottunk egy ősnyomtatvány missale
restaurálására. A kötet szerepelt a Műcsarnok kiállításán, ld. alább.
122.A. 7 –Missale Salisburgense. Nürnberg: Georg Stuchs, Aug.14. 1492. 2o 391 ff.
Eszközbeszerzés:
Egy új színes és fekete-fehér fénymásoló-nyomtató-szkennert sikerült beszereznünk.
6. Kulturális és szakmai tevékenység – programok, továbbképzések,
kiállítások, kiadványok, publikációk
 programok


Saját rendezvények, programok szervezése:

A könyvtárnak önálló rendezvénye nem volt.
A klasszicista könyvtárterem két jelentős rendezvénynek adott helyet:


Augusztus 20-án itt hangzottak el – immár hagyományosan - Szent István
Intelmei (rendező: Mispál Attila, előadó: Szamosi Zsófia; közreműködő: Lantos
Zoltán (hegedű)



Augusztus 26-án az augusztus 25. és 27. között a 13. Arcus Temporum művészeti
fesztiválon a „Vidovszky és Krasznahorkai” című program második felét
tartottuk a könyvtárban.

(A program teljes leírása: 1. „Vidovszky és Krasznahorkai” - Helyszín: Koncertterem, majd a Főkönyvtár
díszterme. Koncertterem: 1. Vidovszky László: Autokoncert - Előadó: Bojtos Károly, Váczi Zoltán 2.
„Kivezethető út” – Beszélgetés Krasznahorkai Lászlóval - Beszélgetőpartner: Jász Attila 3. Könyvtár:
Vidovszky László: Schroeder halála - Szólista: Balog József - Preparátorok: Keller András, Rácz
Zoltán, Vidovszky László)

Egyéb programok csoportok, látogatók fogadása, részvétel, közreműködés:


Január 17-én és 18-án a tolouse-i katolikus egyetem közreműködésével az
Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete (Maróth Miklós vezetésével) szervezésében
az iszlám és a kereszténység kapcsolatáról rendeztek konferenciát a
Főapátságban francia és magyar tudósok előadásával és részvételével. A résztvevők
közt jelen volt a toulousei domonkos egyetem rektora, a francia domonkos
szerzetesek mellett a résztvevők Libanonból (a Kaszliki Szent Lélek Egyetemről),
Németországból (az Eichstaetti Katolikus Egyetemről) és Magyarországról érkeztek.
A konferencia résztvevői megtekintették a pannonhalmi látnivalókat, köztük a
könyvtár és a levéltár kincseit is.



Április 25-én került sor a Szent Márton- és Szent István-legendákat őrző Ernstkódex hasonmás kiadásának bemutatójára az OSZK-ban.



Pannonhalmi Főapátság és a Rákóczi Szövetség 16. alkalommal hirdette meg 2017ben a Cultura Nostra Kárpát-medencei történelmi vetélkedőjét a
Reformáció Magyarországon témában. A vetélkedő – immár hagyományosan jutalomúttal zárult, melynek első állomása a Pannonhalmi Főapátság volt július 4én. A döntőbe került csapatokat és tanáraikat fogadtuk, akik az idegenvezetés
keretében megismerkedtek a Főapátsággal, majd levéltári és könyvtári bemutatón
vettek részt.



Szeptember 30-án immár harmadszor láttuk vendégül Pannonhalmán a
Könyvtár, ami összeköt elnevezésű pályázat ösztöndíjasait, határon túli magyar
és magyarországi fiatal könyvtárosokat.



Október 2-án került sor ősnyomtatványkatalógusunk könyvbemutatója az EKE
szervezte Tradíció és innováció Muzeális gyűjteményeink helyzete,
állapota, feldolgozottsága, digitalizálása című konferenciához kapcsolódóan a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A kötetet bemutatta dr. Monok István.
Természetesen a konferencián is részt vettünk – szervezőként is.



November 25-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet
szakos, másodéves MA-s hallgatói kiránduláson vettek részt: Pannonhalmán
és Győrben felkeresték a legszebb, 18. századi, magyarországi, emblematikus
díszítésű belső tereket, amelyek szorosan összefüggnek egymással. Az Emblematika
című speciális kollégium hallgatói Kusler Ágnes tanárnő vezetésével Pannonhalmán
megnézték a Főapátság emblematikus díszítésű refektóriumát, a Főapátsági
Könyvtárban belelapozhattak különböző 17-18. századi „emblémás” könyvekbe.

Részvétel más intézmények-szervezetek rendezvényein:
Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) a magyarországi egyházi-felekezeti
könyvtárak szakmai-érdekvédelmi szervezete. A 2015-ben 20 éve bejegyzett egyesülésnek
szellemi központja kezdetektől Pannonhalma volt. A Főapátsági Könyvtár adta az
egyesülés első elnökét (Bánhegyi Miksa atya), majd tíz éven át Ásványi Ilona volt az egyesület
titkára (1999-2004), elnöke (2004-2007), elnökségi tagja (2007-2009). 2016 júniusa óta
ismét Ásványi Ilona az egyesület elnöke.
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár munkatársai folyamatosan részt vesznek
különböző, a magyarországi egyházi-felekezeti könyvtárakat érintő programokban, projektekben, törekvéseken, rendszeresen publikálnak szakmai

írásokat, előadásokat tartanak, szakmai munkacsoportok, kerekasztalok
munkájában vesznek részt.


Február 16-án rendezte meg az Egyházi Könyvtárak Egyesülése első szakmai napját
Adjátok meg Istennek, ami Istené és a császárnak, ami a császáré (vö. Mt
22,21). Kereszt(y)énység, gazdálkodás, szervezeti kultúra címmel. A
szakmai napra a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola épületében került sor. A
délelőtt folyamán előadók között köszönthettük dr. Baritz Sarolta Laura domonkos
nővért, valamint Bokros Márk bencés szerzetest. Délután pedig kerekasztal
beszélgetésre került sor, ahol Köntös László, dr. G. Szabó Botond, Németh Tamásné
és Orosz Anna fejthette ki véleményét a szakmai nap témájában. A kerekasztal
vezetője Ásványi Ilona volt.



Március 27-én az Egyházi Könyvtárak Egyesülése által megrendezett
Szomszédoláson az MTA Zenetudományi Intézet Könyvtárát és az OSZK
Kézirattárát látogattuk meg.



Április 27-én részt vettünk az EKE szervezte Habent sua fata libelli I. –
Párhuzamos történetek muzeális gyűjteményekről, könyvekről, régikönyves könyvtárosoktól, restaurátoroktól, digitalizáló szakemberektől
címmel rendezett szakmai napon a budapesti Piarista Gimnáziumban.



Június 28. és 30. között tartotta az Egyházi Könyvtárak Egyesülése éves
összejövetelét, a Reformáció emlékévében, Debrecenben. A programokok, melynek
szokásos rendje: közgyűlés, konferencia, szakmai délelőtt, ökumenikus ima,
tanulmányi kirándulás, könyvtárlátogatás könyvtárunk is részt vett.



November 8-án az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Szomszédolás programjának
keretében megtekintettük a Bibliamúzeumot, a Kálvin téri református templomot,
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Könyvtárát és a Pálos
Könyvtárat.
 Továbbképzések:

2017-ben
Horváth Sára vett részt két, a szerzői joggal kapcsolatos továbbképzésen:
1.A szerzői jog a könyvtárakban - szervező: OSZK KI - időpont: 2017. február 7-8.
2. Középfokú szerzői jogi tanfolyam - szervező: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala időpont: 2017. szeptember 26. október 3. 10. 17. 24. november 7. 14. 21.
és Ásványi Ilona
a Könyvtári partnerkapcsolatok, szervezeti kultúra, szakmai önismeret címmel
és témában, az OSZK KI által szervezett továbbképzésen július 24. és 28. között.
Ásványi Ilona, Horváth Sára és Samodai Éva vettek részt május 15. és 17. között
Igen nem szép, ami nem igen szép (Kazinczy Ferenc) A minőségbiztosítás
gyakorlata a könyvtárban címmel az EKE szervezésében minőségbiztosítási
tanfolyamon vettünk részt Kismaroson, a Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor
vendéglátásában.

 Kiállítások:


önálló kiállítás:

Ecclesia semper reformanda… communio Ecclesiarum… ut unum sint…
Kiállítás a reformáció 500. évfordulóján a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista
teremkönyvtárában 2017. március 21. és 2018. március 21. között


műtárgyat adtunk kölcsön:

o A Budapesti Történeti Múzeum (BTM) által szervezett Krakkó Budapest
kiállításra, Budapest után Krakkóba. A kiállítás címe: Na wspólnej drodze.
Budapeszt I Kraków w śreniowieczu. Időtartam: 2017. 06. 05. – 2017. 08. 20.
Kölcsönzött kötet: Pannonhalmi Breviárium, 123.I.27.a.
(A BTM által Közös úton. Krakkó és Budapest a középkorban címmel rendezett kiállítás - időpont:
2016. március 18. és 2016. július 24. között – utaztatása Krakkóba)

o A Műcsarnoknak a Körülöttünk, Ipar- és tervezőművészeti Nemzeti
Szalon című kiállításra. Időtartam: 2017. április 22. – augusztus 13. Kölcsönzött
kötet: Missale Salisburgense. Nürnberg: Georg Stuchs, Aug.14. 1492. 2o 391 ff.
122.A. 7
o A Tihanyi Apátságnak a Szerzetesek asztalánál Étkezési kultúra a Tihanyi
Bencés Apátságban régen és ma című kiállításra – időtartam: 2017. március 11.
és 2017. november 19. között.- Kölcsönadott kéziratok: 1. Nyulassy Antal: Szent
Benedek atyánk Rendszabálya – magyarázta Nyulassy Antal - Sz. Benedek rendebeli
növendék pap - Pannonhegyi növendékpapság Munkálatai Fordítások IV. kötet 1843
bekötött kézirat 20,5 x 26 cm BK 2047/9 /4 .- 2. Jedlik Ányos háztartási naplója
1840-1875 bekötetlen kézirat kölcsönkért oldalak: 91-92 oldal47 x 31 cm BK 184/I.
1.- 15.
(A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kiállításának utaztatása – cím: Szerzetesek
asztalánál - 2015. december 9. és 2016. április 30. között - meghosszabbítva: 2016. július 16-ig. A kiállítás
utaztatása: 1. Pásztói Múzeum – 2016. november 2. és 2017. március 30. között 2. Tihanyi Apátság – 2017.
március 11. és 2017. november 19. között)

 Kiadványok:
Megjelent a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványainak katalógusa:
 A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai = Incunabula
Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae: PFK-INC / összeáll. W.
Salgó Ágnes; [közrem. Keveházi Katalin, Rozsondai Marianne, Rozsondai Béla,
Samodai Éva]. - Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó, 2017. - 258
p.; 25 cm (Catalogi Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae; 2.)
és a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemények (könyvtár-levéltár-múzeum) évkönyve:


Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője IV: / szerk.: Dénesi Tamás, angol nyelvű összefoglalók:
Tóta Péter Benedek, Bakos Gergely OSB, Somorjai Ádám OSB.- Pannonhalma:
Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei, 2016.- 315 p.

(A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár, a Pannonhalmi Főapátsági
Múzeum – együtt: a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei - 2013-ban együtt indították útjára és jelentették
meg először a gyűjtemények évkönyvét, melynek 2. kötete 2014. decemberben jelent meg, a 3. kötet, a 2015.
évi, 2016-ban, a 4. kötet 2017-ben.)

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület- Magyar Solymász Egyesület kiadásában
megjelent Pray György: Költemény a solymászatról négy könyvben című munkájának fordítása,
melynek egy példányát a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban őrizzük.



Pray György: Költemény a solymászatról négy könyvben / Bagyura
János, Czerovszki Mariann, Kasza Péter.- Budapest: Magyar Solymász Egyesület,
2017. – 163 p. A fordítás alapjául szolgáló mű: Poema de institutione ac venatu
falcorum linris IV comprehensum (cca. 1756)

(A tanulmánnyal, jegyzetekkel, a műben előforduló mitológiai fogalmak, személy és földrajzi nevek
magyarázatával, a Pray György által idézett szerzők áttekintésével és a solymászattal kapcsolatos művek
irodalomjegyzékével - mely jegyzékben 18. századi kéziratos és a 16. századtól kezdődően nyomtatott munkák
is szerepelnek - megjelent kötet könyvesbolti forgalomba nem kerül, de érdeklődők számára elérhető a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesületen keresztül.)

 A könyvtár munkatársainak publikációi:
Ásványi Ilona publikációi:
o szócikk - kiállítási katalógus és tanulmánykötetben:


Brewiarz z Pannonhalmy – Breviarium ordinis sancti Benedicti de nouo in
monte pannonie Sancti martini: Ex rubrica patrum mellicensium, summa
diligentia extractum
in: Na wspólnej drodze: Kraków i Budapeszt w sredniowieczu : katalog wystawy /
[kuratorzy wystawy: Michal Szczerba et al.] ; [wyd.:] Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa, Muzeum Historyczne Budapesztu. - Kraków: Muzeum Historyczne Miasta
Krakowa ; Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2017. - 366 p. : ill. ; 29 cm 205-206.
p.

(Az alábbi kötet lengyel nyelvű változata: A Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Kiállítási katalógus
a Budapesti Történeti Múzeum és a Muzeum Historyczne Miasta Krakowa közös kiállítása. Budapest Történeti
Múzeum Vármúzeum 2016. március 18 – július 24.- Budapest, 2016. 335 p. ill.)



Újabb töprengések… az egyházi könyvtárak és az Egyházi Könyvtárak
Egyesülése régi-új feladatairól.
in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 26 (2017/1) 3-12.



Reflexiók egy szakmai továbbképzés kapcsán
in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 26 (2017/9) 35-45

A könyvtár gyűjteményéről, annak egy részéről szóló tanulmányok:


W. Salgó Ágnes: Amiről a régi könyvek mesélnek
in: Collectanea IV. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei.- Pannonhalma: A
Főapátság Gyűjteményei, 2016. p. 49-70



Bakonyi, Gábor - Bakonyi, Zsuzsanna: A Pannonhalmi Főapátsági
Könyvtár kora újkori zoológia könyveinek vizsgálata.
in: Állattani Közlemények 102 (2017) 1-2. pp. 3-23.

TERVEINK
2018-ra
Gyűjtemény-gondozás, állományrendezés:
 MTK kurrens feldolgozásának folytatása
 Az R. Várkonyi könyvtár elhelyezése, feldolgozása külső, megbízásos
szerződéssel foglalkoztatott munkaerővel. A gyűjtemény szolgáltatása –
bekapcsolva a könyvtári-könyvtárközi-kutatói köztudatba
 Musicotheca feldolgozásának folytatása
 Kódexeink feldolgozásának elkezdése az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae
Kutatócsoport - Fragmenta Codicum Műhely munkacsoport- vezetője dr. Madas Edit
és dr. Sarbak Gábor segítségével
Gyűjteménygondozás (raktározás, állományvédelem, könyvtárhasználat):
 Szükségessé vált az alsó könyvtár (raktár) galériázása, polcozása, könyvlift
építése a raktár és szolgáltató-helyiségek között – ebből 2015-ben a statikai
felmérést és terveztetést ütemeztük be, de sajnos ezt sem sikerült elvégeztetni 20162017-ben sem. Legalább a statikai felmérést és tervezést szeretnénk 2018-ban
elvégezni.
 Már 2015-ben terveztük a világításrendszer korszerűsítését és az
energiatakarékos átépítését – 2018-ban ezt a munkát is szeretnénk elvégezni
 Páramérő rendszer korszerűsítése – a szellőztetőrendszer üzembe helyezése a mobil
páraelszívó eszközök segítésére és kiváltására, a pára és hőmérséklet mérésének
automatizálása és számítógépes vezérlése.
 biztonsági és tűzjelző áthelyezése, verifikálása
 fényvédő fólia – részben cseréje, részben új beszerzése – a teremkönyvtár
ablakaira és tárlókra
 a klasszicista teremkönyvtárban a nyugati "francia-ablak" cseréje
 klasszicista teremkönyvtárban polcok javítása-megerősítése
 Még 2 db, a műemléki enteriőrhöz illő létra készíttetése a klasszicista
teremkönyvtár galériájába.
 Térképtartók beszerzése a muzeális térképek megfelelő tárolására
 A 2014-ben kialakított reprográfiai szoba további berendezése
célbútorokkal.
 Az R. Várkonyi-szoba teljes bebútorozása, átadása
 Kettő kutatószoba, gyűjteményes szoba, könyvtári iroda kialakítása.
Eszközbeszerzés:
 Két asztali számítógép cseréje
Könyvkiadás:
 2018-ban is megjelenik a gyűjteményi évkönyv (Collentanea Sancti Martini. A
Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője) következő kötete.
Előadások:
Felkérésre továbbra is szívesen tartunk szakmai előadásokat
Egyéb szakmai programok – rendhagyó szakmai vezetés és könyvtári óra:
Vállaljuk szakmai csoportok vezetését – könyvtárosok, könyvbarátok, érdeklődők és
rendhagyó irodalom, történelem, valamint könyvtári órát is.

Publikálás:
Lehetőség szerint továbbra publikáljuk kutatómunkánk eredményeit.
Rendezvények - Továbbképzés:
Lehetőség szerint továbbra is bekapcsolódunk a különböző egyházi és világi szakmai
szervezetek munkájába, részt veszünk különböző szakmai rendezvényeken.
Kiállítás:
Anyagunkat, kincseinket 2018-ban is készséggel adjuk kölcsön más múzeumoknak
kiállításra, ill. Pannonhalmán az Apátság kiállítótermében és a muzeális könyvtártermében
is szervezünk kiállításokat.
Pannonhalma, 2018. január 12.

Ásványi Ilona
h. igazgató

