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1. Személyi kérdések:  
A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár igazgatója 2018. június 12-től Ásványi Ilona. 2018-
ban két főállású munkatárs dolgozott még a könyvtárban: Samodai Éva és Nagy Balázs. 
Horváth Sára munkaviszonya családi okok miatt megszűnt február végén. 
 

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: Modern Teológiai Könyvtár (MTK), R. Várkonyi Ágnes 
Könyvtár, Benedictina, Jesuitica, Hungarica, Musicotheca  
 
A könyvtár gyűjtőköre: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár egyházi-szerzetesi 
könyvtár, más megfogalmazásban teológiai szakkönyvtár, ennek megfelelően gyűjtőköre: 
teológia és segédtudományai, szerzetesség – bencés szerzetesség, társadalom- és 
természettudományok, valamint szépirodalom szelektálva, minden bencés vonatkozású 
anyag.  
 
E szigorú gyűjtőkör mentén 2018-ban 1872 db új könyvvel gyarapodott a modern 
könyvállomány, ebből 502 kötetet szereztünk be vásárlás útján, a többit ajándékként-
adományként kaptuk.  175 féle folyóiratot és napilapot járatunk. 
 

3. A gyűjtemény gondozása, feldolgozása:  
 
Musicotheca   
2014-ben részben a könyvtár irányítása alá került a Musicotheca gyűjtemény. 2016 és 2018 
között belső erőforrásból Samodai Éva könyvtáros munkatársunk koordinálásával és egy 
idős bencés bevonásával megtörtént a Musicotheca muzeális, kéziratos kottáinak 
számbavétele. Az Excel táblázatban rendelkezésre álló adathalmazt 2019-ben szeretnénk 
konvertáltatni a Corvina programba. Az így keletkezett adatbázis ellenőrzését, véglegesítését 
zenei könyvtáros szakember segítségével szeretnénk elvégeztetni.  
A gyűjtemény muzeális része fizikailag is új helyre kerül: egy erre a célra átalakított új 
kutatószobába, illetve újabb polccal bővítettük az ún. reprográfiai szoba bútorzatát 2018-
ban, az anyag egy része ide kerül. Két egymás melletti szobáról van szó. 2019-ben itt fogjuk 
elhelyezni immár végleges helyén a zenei gyűjteményt. 
 
MTK (Modern Teológiai Könyvtár) 
2018-ban egy novícius testvér segítségével folytatódott az MTK 2016. és 2017. évi 
hagyatékból történt gyarapodás feldolgozása. A 2018-ban beszerzett könyvek feldolgozása 
kurrens, a könyvtárban történik. 2018-ban az MTK állományát fizikailag is átrendeztük, 
lazítottuk, ésszerűsítettük.   
 
R. Várkonyi Ágnes Könyvtár 
R. Várkonyi Ágnes történész professzorasszony a pannonhalmi bencésekhez fűződő jó 
kapcsolata, barátsága okán a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárnak ajándékozta többezer 
kötetes szakkönyvtárát. A gyűjtemény 2016-ban került Pannonhalmára. 2017-ben a 
Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemények (könyvtár-levéltár-múzeum) két szobában, 
reprezentatív és méltó helyet alakítottak ki a könyvek számára. A gyűjtemény a jövőben 



kézikönyvtárként, kutatószobaként működik. Ezenkívül helyet adhat rendhagyó óráknak, 
megbeszéléseknek, így a pannonhalmi gyűjtemények (könyvtár, levéltár, múzeum) és a 
kiállításokat, koncerteket és egyéb kulturális programokat szervező Kulturális Igazgatóság 
alkotta Kulturális Koordináció (KUKO)  rendszeres egyeztetéseinek. A könyvtárban 
természetesen megtaláljuk R. Várkonyi Ágnes professzorasszony minden művét. A zömében 
történettudományi, de egyéb társadalomtudományi, pl. néprajzi, kultúrtörténeti tematikájú 
és szépirodalmi köteteket tartalmazó könyvtárat 2018 nyarán elkezdtük feldolgozni a 
Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár elektronikus katalógusába. 

 
4. Beruházások, restaurálások, fejlesztések:   

 
Felújítás: 
2018-ban átalakítottunk egy raktárként funkcionáló irodát-szobát kutatószobává. Ide, 
illetve a reprográfiai szobába fogjuk elhelyezni a Musicotheca gyűjtemény muzeális 
állományát. A reprográfiai szoba bútorozását is folytattuk. Mindkét szobába azonos, 
a könyvtári irodák bútoraihoz illeszkedő zárt polcok-szekrények kerültek.  
 
2018-ban ugyancsak felújítottuk a klasszicista teremkönyvtár nyugati ajtó-ablakát, 
melyet az idők folyamán megrongált a szél, eső. A felújítás megfelelt a műemléki 
követelményeknek.   
 
5. Kulturális és szakmai tevékenység – programok, továbbképzések, 
kiállítások, kiadványok, publikációk 
 

A. programok 
 
Saját rendezvények, programok a könyvtárban:   
 
A könyvtár önálló rendezvénye az R. Várkonyi Ágnes Könyvtár ünnepélyes átadása 
volt. 2018. március 5-én R. Várkonyi Ágnes professzorasszony lányai, Ruttkay Zsófia és 
családja és Ruttkay Eszter jelenlétében bensőséges ünnepség keretében dr. Várszegi Asztrik 
főapát úr avatta fel a gyűjteményt. Az ünnepségről beszámolót olvashatunk a könyvtár 
honlapján: https://konyvtar.osb.hu/hirek/pannonhalmi-foapatsagi-konyvtar-legujabb-
gyujtemenyresze-az-r-varkonyi-agnes-konyvtar 

A klasszicista könyvtárterem két jelentős rendezvénynek adott helyet: 
A Pannonhalmi Főapátság 2018. augusztus 24. és 26 között szervezte meg a 14. Arcus 
Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivált.  A fesztivál szokásos helyszínei a 
Bazilika, a Boldogasszony-kápolna, a Díszterem mellett a klasszicista könyvtárterem. A 
teremkönyvtár adott helyet az Arcus Temporum fesztivál első koncertjének, melynek 
programja  Bartók Béla: Szonáta két zongorára és ütőhangszerekre volt. Ugyancsak a 
könyvtárban hallgathatták meg a Geistertrio című koncert második részét. Az Arcus 
Temporum kiállítás-programjai között a résztvevők megtekinthették a Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtárban a Concordia fratrum - apátválasztás Pannonhalmán című tárlatot 
Matusz Hugó OSB perjel és Ásványi Ilona könyvtárigazgató vezetésével.  Az eseményről itt 
olvashatunk a könyvtár honlapján: https://konyvtar.osb.hu/hirek/arcus-temporum-xiv-
pannonhalmi-muveszeti-fesztival-egyes-programjai-pannonhalmi-foapatsagi 
 
Egyéb programok: csoportok fogadása, kirándulás:  
 
Április 25. és 27. között Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon  (1770-
1820) -  Media and literature in multilingual Hungary (1770-1820) címmel 
rendezett nemzetközi konferenciát az MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 
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1770-1820 Kutatócsoport Győrben és Pannonhalmán. A konferencia résztvevői 
meglátogatták a könyvtárunkat is, ahol korabeli folyóiratokat és kéziratokat (Kazinczy-
levelek, Révai Miklós, Paintner Mihály kéziratok) tekintettek meg. Részletek a könyvtár 
honlapján: https://konyvtar.osb.hu/hirek/sajto-es-irodalom-tobbnyelvu-magyarorszagon-
cimu-nemzetkozi-konferencia 

Május 7-8-án az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ, a Pannonhalmi Főapátsági 
Levéltár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 
Klasszika Filológia Tanszéke tudományos tanácskozást szervezett Pannonhalmán 
Scriptorium II. címmel. A konferencia középponti témája a kéziratosság, különösen az 
egyházi kéziratosság volt. A résztvevők megtekintették a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 
kincseit és a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárat is,  ahol külön bemutatót tartottunk nekik 
a könyvtár kézirattári (Benedictina, Jesuitica, Hungarica) anyagából. Részletek a könyvtár 
honlapján: https://konyvtar.osb.hu/hirek/scriptorium-ii-konferencia-pannonhalman 

Június 6-án A Pannonhalmi Főapátság kulturális területen (Kulturális Iroda, 
Pannonhalmi Főapátsági Levéltár - PFL, Pannonhalmi Főapátsági Múzeum - PFM, 
Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár - PFK) dolgozó 17 munkatársa Pápára kirándult. 
Megnézték a közelmúltban megnyílt Pannonia Reformata Múzeum Hajlék az 
örökkévalóságban, valamint a Hori titkai című állandó, és az Isten közelsége 
Rembrandt rézkarcain című időszaki kiállítást. Felkeresték az egykori pálos, később 
bencés templomot, megnézték – ugyan csak kívülről – a zsinagógát, mely Magyarország 
harmadik legnagyobb zsinagógája volt. Részletek a könyvtár honlapján: 
https://konyvtar.osb.hu/hirek/pannonhalmi-foapatsag-kulturalis-teruleten-dolgozo-
munkatarsainak-kirandulasa 

Június 23-án, a Múzeumok éjszakáján a Főmonostori Kiállítótér Kibékülés 2018 című 
képzőművészeti és média időszaki kiállításán csoportot vezetett Ásványi Ilona, a 
Pannonhalmi Főapátság Főkönyvtár igazgatója. A Concordia fratrum – Apátválasztás 
Pannonhalmán című kiállítást a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár klasszicista 
teremkönyvtárában Boros Zoltán, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár levéltárosa mutatta 
be. Részleteket a könyvtár honlapján itt olvashatunk: 
https://konyvtar.osb.hu/hirek/muzeumok-ejszakaja-pannonhalmi-foapatsagban 

Július 3. XVII. Cultura Nostra Kárpát-medencei történelmi vetélkedő 
győzteseinek látogatása a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárban. Részletek a könyvtár 
honlapján: https://konyvtar.osb.hu/hirek/xvii-cultura-nostra-karpat-medencei-
tortenelmi-vetelkedo-gyozteseinek-latogatasa-pannonhalmi 

Október 20-án immár negyedik alkalommal látogattak el Pannonhalmára a Könyvtár, ami 
összeköt és a Múzeum határok nélkül program ösztöndíjasai és kísérőik. Az eseményről itt 
olvashatunk a könyvtár honlapján: https://konyvtar.osb.hu/hirek/konyvtar-ami-osszekot 

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 Pannonhalmi 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 progra-
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mokban, projektekben, törekvéseken, rendszeresen publikálnak szakmai 
írásokat, előadásokat tartanak, szakmai munkacsoportok, kerekasztalok 
munkájában vesznek részt. 
 
Február 22-én könyvtárunk munkatársai az EKE Szomszédolás program keretében 
délelőtt meglátogatták a Liszt Ferenc Zeneművészeti Könyvtárat, ahol Gulyásné Somogyi 
Klára kalauzolta az egybegyűlteket, majd délután a Magyar Táncművészeti Egyetem Vályi 
Rózsi Könyvtárat is megtekintették Herke Péter vezetésével. Részletek a könyvtár honlapján 
itt: https://konyvtar.osb.hu/hirek/eke-szomszedolas-februarban 
 
Március 1-jén újraéledt az EKE Vendégünk programsorozata, melyen könyvtárunk 
munkatársai is részt vettek. Az Egyesület első vendége a két egyházi-szakmai társszervezet 
volt, az egyházi levéltáros és múzeumos egyesület. A programnak a Magyar Unitárius Egyház 
Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára adott otthont. Részletek a 
könyvtár honlapján itt: https://konyvtar.osb.hu/hirek/ujraindult-vendegunk-
programsorozat 
 
Április 11. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (EKE) immár másodszor rendezte meg 
Habent sua fata libelli címmel „régikönyves” szakmai napját, amelyen az egyes egyházi 
könyvtárak egy-egy különleges kötetének vagy gyűjteményrészének sorsát mutatták be 
egyházi könyvtáros kollégák, régikönyvesek, restaurátorok. Az idei konferenciának, melyen 
a pannonhalmi könyvtárosok is részt vettek, a Ráday Gyűjtemény, ezen belül a 
Bibliamúzeum adott helyet. Részletek a könyvtár honlapján: 
https://konyvtar.osb.hu/hirek/habent-sua-fata-libelli-ii-regi-konyves-szakmai-nap-
bibliamuzeumban 
 
Június 25. és 27. között Nyíregyházán tartotta éves összejövetelét az Egyházi Könyvtárak 
Egyesülése (EKE), melyek könyvtárunk is részt vett. A találkozó házigazdája 2018-ban a 
nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és könyvtára volt. 
Részletek a könyvtár honlapján itt: https://konyvtar.osb.hu/hirek/az-egyhazi-konyvtarak-
egyesulese-eke-eves-talalkozoja  
 
Október 2-án Élő muzeális gyűjtemények – Élő egyházi könyvtárak címmel 
szervezett szakmai napot az Egyházi Könyvtárak Egyesülése az MTA Könyvtár és 
Információs Központjában. A konferencia az Országos Könyvtári Napok 2018: Könyvtárak - 
Közös tudás – Közösségi hozzáférés tematikus hét Örökség és emlékezet programjához 
kapcsolódott. A konferenciáról részletes beszámolót olvashatunk az EKE honlapján: 
https://eke.hu/hirek/elo-muzealis-gyujtemenyek-elo-egyhazi-konyvtarak-szakmai-nap 
A könyvtár honlapján pedig itt adtunk hírt: https://konyvtar.osb.hu/hirek/elo-muzealis-
gyujtemenyek-elo-egyhazi-konyvtarak-az-egyhazi-konyvtarak-egyesulese-szakmai 
 
November 19-én folytatódott az Egyházi Könyvtárak Egyesülése szervezte  Szomszédolás 
programsorozat. Ezúttal a „kívül-belül” (épület, belső terek, szervezeti kultúra) megújult 
Evangélikus Országos Gyűjteménybe - Könyvtár és Levéltár – látogattunk el az EKE 
szervezésében. A programról az EKE honlapján olvashatunk részletesebb összefoglalót és 
képeket is találunk ott: https://eke.hu/hirek/szomszedolas-evangelikus-gyujtemenyekben 
A könyvtár honlapján pedig itt olvashatunk a programról: 
https://konyvtar.osb.hu/hirek/szomszedolas-az-eke-szervezeseben-az-evangelikus-
orszagos-gyujtemenyben 
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B. Továbbképzések: 

 
Ásványi Ilona  
Időpont: 2018. január 30., 31., február 1., 2.,  
Cím-téma: Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal  
Engedélyszám: 43/30/ktár/2017  
Határozatszám: 56023-3/2017/KOZGYUJT  
Belső azonosító: KONFLIKTUSKEZELES/1 
A képzés típusa: akkreditált képzés  
Helyszín: OSZK  
A tanfolyamról részletek a Könyvtári Intézet honlapján itt olvashatók: 
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/konstruktiv-konfliktuskezeles-hatekony-targyalasi-
technikakkal 
 
Samodai Éva  
Időpont: 2018. szeptember 18., 19., 20., 21., 26., 27., október 10., 11. 
Cím-téma: Zenei könyvtári ismeretek III. Feltárás - tájékoztatás - új 
technológiák a zenei könyvtárakban 
Engedélyszám: 28/60/Ktár/2014 
Határozatszám: 50831-2/2014/KOZGYUJT 
Belső azonosító: ZENEI_3/2 
A képzés típusa: akkreditált képzés 
Helyszín: OSZK 
A tanfolyamról részletek a Könyvtári Intézet honlapján itt olvashatók: 
https://ki.oszk.hu/tanfolyamok/zenei-konyvtari-ismeretek-iii-feltaras-tajekoztatas-uj-
technologiak-zenei-konyvtarakban 
 

C. Kiállítások: 
 
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 
 
Concordia fratrum - apátválasztás Pannonhalmán Kiállítás a könyvtár klasszicista 
teremkönyvtárában 2018. március 21. és 2019. március 21. között.  
(A pannonhalmi bencés közösség 2018 januárjában új apátot választott. A 
könyvtárteremben, a Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeiből – levéltár, könyvtár, 
múzeum – válogatott kiállítás bemutatja az apátválasztás ezeréves történetét és az apát 
helyét a rendi közösségben.) 

 
D. Kiadványok: 

 
Június 7-11., a 89. Ünnepi Könyvhétre a Laskai Osvát Antikvárium Libri Veteres Strigonii 
sorozat 7. köteteként jelent meg Mezei Attila és Spóner Orsolya szerkesztésében a Dr. 
Kőrösy László emlékkönyv, benne, többek között Kőrösy László Ebeden és Dömösön 
végzett népdalgyűjtésének eredménye és két elbeszélés, melynek kéziratait a Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtár őrzi. Ismertető a könyvtár honlapján: 
https://konyvtar.osb.hu/hirek/dr-korosy-laszlo-emlekkonyv-benne-eddig-publikalatlan-
pannonhalmi-foapatsagi-konyvtarban 

Szeptember 20-án este a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban mutatták be Kruesz 
Krizosztom (1819–1885) Önéletrajz című kötetét, melyet Somorjai Ádám OSB 

https://konyvtar.osb.hu/hirek/dr-korosy-laszlo-emlekkonyv-benne-eddig-publikalatlan-pannonhalmi-foapatsagi-konyvtarban
https://konyvtar.osb.hu/hirek/dr-korosy-laszlo-emlekkonyv-benne-eddig-publikalatlan-pannonhalmi-foapatsagi-konyvtarban


szerkesztett. A kiadványt a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) 
kiadója, a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és a Pannonhalmi Főapátság 
jelentette meg. Kruesz Krizosztom főapát önéletírásának kéziratát a Pannonhalmi 
Főapátsági Könyvtár Benedictina gyűjteményében őrizzük. Ismertető a könyvtár honlapján: 
https://konyvtar.osb.hu/hirek/megjelent-kruesz-krizosztom-pannonhalmi-foapat-
oneletrajza-solymos-laszlo-szilveszter-bences 

2017-ben jelent meg 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.) 
2018-ban három ismertető-recenzió is megjelent a katalógusról:  

 Monok István: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai, Incunabula 
Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae (PFK-INC) 
Összeállította/composuit W. Salgó Ágnes, Pannonhalma, Bencés Kiadó, 2017 (Catalogi 
Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae, II), 258. 
in: Magyar Könyvszemle (133) 2017. 4. p. 503-504. 

 Bakonyi Zsuzsanna: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai 
(Incunabula Bibliothecae Sancti Martini de Sacro Monte Pannoniae II.) Összeállította 
W. Salgó Ágnes, Pannonhalmi Főapátság Bencés Kiadó Pannonhalma, 2017. 258 oldal 
in: Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 
V.: / szerk.: Dénesi Tamás, angol nyelvű összefoglalók: Tóta Péter Benedek, Bakos 
Gergely OSB, Somorjai Ádám OSB.- Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság 
Gyűjteményei, 2017. p. 345-348. 

 Bánfi Szilvia: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár ősnyomtatványai 
in: Könyvtári Figyelő (ú.f. 28.) (64) 2018. 3. p. 435-437. 

 
Megjelent a Pannonhalmi Főapátsági Gyűjtemények (könyvtár-levéltár-múzeum) évkönyve: 
Collectanea Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek 
Értesítője V.: / szerk.: Dénesi Tamás, angol nyelvű összefoglalók: Tóta Péter Benedek, 
Bakos Gergely OSB, Somorjai Ádám OSB.- Pannonhalma: Pannonhalmi Főapátság 
Gyűjteményei, 2017.- 360 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. és az 5. kötet 2017-ben, 5. kötet ténylegesen 2018 végén, 2019 elején) 

 
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. A fordítás alapjául szolgáló mű: Poema de institutione ac venatu falcorum linris IV 
comprehensum (cca. 1756): Pray György: Költemény a solymászatról négy 
könyvben / Bagyura János, Czerovszki Mariann, Kasza Péter.- Budapest: Magyar 
Solymász Egyesület, 2017. – 163 p.  
2018-ban recenzió jelent meg a kötetről a Magyar Könyvszemlében: 

 Bakonyi Gábor: Bagyura János, Czerovszki Mariann, Kasza Péter, Pray György: 
Költemény a solymászatról négy könyvben. Bp. Magyar Solymász Egyesület, 2017. 
163 p.  
in: Magyar Könyvszemle, (134) 2018. (2) p. 247-249 

 

 

https://konyvtar.osb.hu/hirek/megjelent-kruesz-krizosztom-pannonhalmi-foapat-oneletrajza-solymos-laszlo-szilveszter-bences
https://konyvtar.osb.hu/hirek/megjelent-kruesz-krizosztom-pannonhalmi-foapat-oneletrajza-solymos-laszlo-szilveszter-bences


E. A könyvtár munkatársainak publikációi:  
 
Ásványi Ilona:  
 
EGYHÁZI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSI MODELL Az Európai kultúra – nemzeti 
örökség címmel szervezett Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozóján elmondott 
előadás szerkesztett, bővített változata 
in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 27 (2018/11) 3-21. 
 
ÉLŐ MUZEÁLIS GYŰJTEMÉNYEK – ÉLŐ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK. Az Egyházi 
Könyvtárak Egyesülése (EKE) szakmai konferenciája az Országos Könyvtári Napok 2018 
tematikus hét keretében 
in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 27 (2018/10) 27-35. 
 
AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE 2018. ÉVI TALÁLKOZÓJÁRÓL 
in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 27 (2018/6) 22-27. 
 
EGY ÖKUMENIKUS SZELLEMISÉGŰ SZAKMAI SZERVEZET: AZ EGYHÁZI 
KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE 
in: A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben pedig 
szeretet. A kötet szerzői Dr. Löffler Erzsébet történész-muzeológusnak ajánlják írásaikat 
elismerésük és tiszteletük jeléül, megköszönve és méltatva több évtizedes munkásságát. – 
szerk.: a kötet szerzői, tisztelői és barátai.- Eger: Egri Lokálpatrióta Egylet, 2018. 9-20. 
 
MEGMARADVA-MEGÚJULVA. AZ EGYHÁZI-FELEKEZETI KÖNYVTÁRAK 
HELYZETE, FELADATAI A 21. SZÁZAD ELEJÉN 
in: Per Aspera ad Astra 5 (2018./1) 97-108 
http://per-aspera.pte.hu/archivum/2018-1-szam-8.html 
 
Samodai Éva: 
 
SÓLYMOS LÁSZLÓ SZILVESZTER OSB (1920-2006) EGYHÁZTÖRTÉNÉSZ 
MÉLTATÁSA ÉS PUBLIKÁCIÓI /Samodai Éva – Somorjai Ádám OSB – Szabó Márton 
in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 28 (2016/1-4) p. 231-238. 
 
 

TERVEINK 
2019-re 

 
1. Személyi kérdések:  

 Keresünk egy új főállású munkatársat.  

 Határozott projektekre megbízásos szerződéssel foglalkoztatnánk munkatársakat. 
(ld. alább) 

 
2. Gyűjtemény-gondozás, állományrendezés:  

 MTK kurrens feldolgozásának folytatása 

 R. Várkonyi Ágnes Könyvtár katalogizálásának folytatása-befejezése 
diákmunkában  

 Musicotheca: az excel táblázatban feldolgozott adatok konvertálása a Corvinába – 
az adatbázis ellenőrzése megbízási szerződéssel foglalkoztatott zenei könyvtáros 
szakember segítségével 

 A katalogizálás felgyorsítása nyugdíjas munkaerővel 

http://per-aspera.pte.hu/archivum/2018-1-szam-8.html


 Kódexeink feldolgozásának elkezdése az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae 
Kutatócsoport  - Fragmenta Codicum Műhely munkacsoport- vezetője dr. Madas Edit 
és dr. Sarbak Gábor segítségével 

 Antikváink számbavétele régikönyves könyvtárszakos hallgatók segítségével 

 A digitális tartalmak rendszerezése 
 
Gyűjteménygondozás (raktározás, állományvédelem, könyvtárhasználat): 

 A Musicotheca fizikai elhelyezése végső méltó helyére  
 
Egyéb infrastrukturális beruházás: 

 A három könyvtári iroda felújítása 
 
Eszközbeszerzés: 

 Két asztali számítógép cseréje  
 
Könyvkiadás:  

 2019-ban jelenik meg reményeink szerint a gyűjteményi évkönyv (Collentanea 
Sancti Martini. A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője) 
következő, VI. 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 is 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 2019-ben is készséggel adjuk kölcsön más múzeumoknak 
kiállításra, ill. Pannonhalmán az Apátság kiállítótermében és a muzeális könyvtártermében 
is szervezünk kiállításokat. 
 
 
Pannonhalma, 2019. január 14.       

 
Ásványi Ilona  

igazgató 


