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Beszámoló a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 2010. évi működéséről 

 

Helyzetelemzés: 

Az alábbi megállapítások 2005-től kezdve minden magyarországi könyvtárra, így a 

pannonhalmi Főapátsági Könyvtárra is érvényesek. Bár a rendszerváltás óta változott az 

egyházi könyvtárak sorsa, de a finanszírozásunk változatlanul problémás maradt. A 

mindenkori költségvetési törvénynek és uralkodó politikai hangulatnak kiszolgáltatva 

különösen is nehéz volt az utóbbi öt év. A gyűjteményi támogatás folyamatos csökkenésével 

több könyvtár fennmaradása is megkérdőjeleződik. Egyre több könyvtár kényszerül 

elbocsátásokra, létszámstopra, a munkaidő és nyitva tartási idő csökkentésére, bezárásokra, 

megkezdett és eredményesen végzett könyvtári-szakmai programok félbehagyására. 

Személyi kérdések: 

2009. június 25-én elhunyt Bánhegyi Miksa atya, a könyvtár vezetője. 2009. szeptember 15-

től Dejcsics Konrád OSB lett a megbízott igazgató. 2010 júniusától Dejcsics Konrád a 

könyvtár igazgatója. Helyettes – változatlanul - Ásványi Ilona. 

A könyvtárban az igazgatón kívül 4 szakalkalmazott dolgozik (Ásványi Ilona, Samodai Éva, 

Nagy Balázs és Bitai - Németh Judit). Bitai - Németh Judit GYES-en van. 

2010. júniustól alkalmaztuk Hegedüs Józsefnét, aki történelem szakos középiskolai tanár. 

Szeptembertől segédkönyvtárosi-asszisztensi tanfolyamra jár. Az akkreditált tanfolyamot a 

győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár indította. A kolléganő márciusban és áprilisban 

megbízási szerződéssel már dolgozott a könyvtárban. Feladata a régi könyvek feldolgozása, 

kutatószolgálat, ill. a könyvtáros-asszisztensi tanfolyam elvégzése. 

2009. novembertől egy takarítónőt is foglalkoztatunk, aki raktárosi feladatokat is ellát, és 

besegít a kölcsönzésbe – felhozza a kért könyveket, és helyére teszi azokat. 

A technikai feladatokat végző, nyugdíjasként foglalkoztatott Lendvai László 2010. júniustól 

véglegesen nyugdíjba ment.  
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2010-ben is fogadtunk könyvtáros gyakornokokat – szegedi „régi könyves” hallgatókat, akik 

megfelelő szervezéssel jelentős munkát tudnak végezni. 

A turistaszezon Pannonhalmán március 21. (Szent Benedek napja) és november 11. (Szent 

Márton napja) között tart. A Tri Collis Tárlatvezető Iroda munkatársai novembertől márciusig 

besegítettek a feldolgozói munkába. 

Állománygondozás: 

Nagyon lassú ütemben, de folytatódott a modern könyvállomány számítógépes feldolgozása. 

Mivel a „régikönyves” kolléganő GYES-re ment, a régi könyvek feldolgozása 2009-ben 

megtorpant, 2010-ben azonban folytatódott ez a munka. 

A modern könyves adatbázis folyamatosan bővült. A folyóiratos, a sajtófigyelő és a 

Benedictina gyűjteményről egyelőre változatlanul cédulakatalógusban és az Orbis 

adatbázisban tájékozódhatunk. 

Restauráltatás, állományvédelem: 

Pályázati támogatás segítségével folytattuk a klasszicista könyvtárterem általános 

állományvédelmét (restaurálás, tisztítás, tékázás), egy másik pályázat segítségével 9 régi 

kötetet tudtunk restauráltatni. Folytattuk a folyóiratok köttetését is. 

Olvasó és kutatószolgálat: 

2005-től folyamatosan átgondoltabb munkamegosztással szervezettebbé és hatékonyabbá vált 

az olvasó és kutatószolgálat. A minőségi munkához azonban 2010-ben is kevesen voltunk, a 

sokféle feladattal egyre nehezebben boldogulunk. 

Rendezvények - Továbbképzés: 

Továbbra is bekapcsolódtunk a különböző egyházi és világi szakmai szervezetek munkájában, 

részt vettünk a különböző rendezvényeken, és magunk is helyet adtunk ilyeneknek. A 7 éves 

továbbképzési terv – országosan – megtorpant.  Anyagi és egyéb lehetőségeinknek 

megfelelően ennek ellenére minden továbbképzéseken, szakmai napon részt veszünk. 

Kiállítás: 
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Anyagunkat, kincseinket 2009-ben is készséggel adtuk kölcsön, ill. Pannonhalmán az Apátság 

kiállítótermében és a muzeális könyvtártermében is szerveztünk kiállításokat. 

Technikai feltételeink: 

Pályázati támogatás segítségével egy új gépet sikerült beszereznünk, mely fénymásoló, 

nyomtató és szkenner is egyben.  

Terveink  

2011-re 

Személyi kérdések:  

Feldolgozásra, katalogizálásra további munkaerőre lenne szükség – több, legalább 

gimnáziumi érettségivel és esetleg középfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkező 

kollégával hatékonyabb és gyorsabb lenne a számítógépes feldolgozás. 

Tervezzük a raktáros-takarítónő beiskolázását. Szeretnénk, ha legalább alapfokú könyvtárosi 

végzettséget szerezne. 

Ha erre igény jelentkezik, 2011-ben is készséggel fogadunk könyvtáros gyakornokokat, akik 

megfelelő szervezéssel jelentős munkát tudnak végezni. 

Állománygondozás: 

Szinte megvalósíthatatlannak látszik, de mindenképpen fontos lenne a modern könyvek 

számítógépes feldolgozásának ÜTEMES folytatása. Intenzívebbé kellene tenni a 

különgyűjteményeink számítógépes feldolgozását is. 

Könyvtárunkban 2006-2007 óta az Orbis program helyett a Corvina integrált rendszert 

használjuk.  A váltáskor a modern könyvadatbázis konvertálása történt meg. 

A modern adatbázis után fontos lenne a Benedictina gyűjtemény, a bencés cikkgyűjtemény és 

a folyóirat adatbázis konvertálása Orbisból Corvinába. 2011-ben is számítunk a turista 

holtszezonban (november 11-től március 21-ig) a Tricollis Tárlatvezetői Iroda idegenvezetői 

segítségére a feldolgozásban. 

Fontos lenne a nem restaurátori, hanem könyvkötői munka (köttetés, újrakötetés, javítás) 

folytatása. 
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Restauráltatás, állományvédelem:  

Pályázati támogatás segítségével szeretnénk folytatni az egyedi restauráltatást; 8 könyvet 

szándékozunk restauráltatni. 

Olvasó és kutatószolgálat:  

A halmozódó feladatok minőségi elvégzéséhez legalább egy felsőfokú végzettségű 

könyvtárosra lenne szükségünk. 

Rendezvények - Továbbképzés:  

Továbbra is bekapcsolódunk a különböző egyházi és világi szakmai szervezetek munkájába, 

részt veszünk különböző szakmai rendezvényeken. Lehetőség szerint munkatársaink 

továbbképzéseken vesznek részt. 

Kiállítás:  

Anyagunkat, kincseinket 2011-ben is készséggel adjuk kölcsön, ill. Pannonhalmán az Apátság 

kiállítótermében és a muzeális könyvtártermében is szervezünk kiállításokat. 

Technikai feltételeink jónak mondhatók, sajnos lassan már több gépünk lesz, mint emberünk. 

 

 

Pannonhalma, 2011. január 21.    


