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2011. 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:
A könyvtár igazgatója a bencés Statutum szerint mindig bencés szerzetes, jelenleg Dejcsics
Konrád OSB. A helyettes és „operatív” vezető Ásványi Ilona
A könyvtárban (az igazgatót nem számítjuk az alkalmazottak közé) 7 alkalmazott van
státuszban. Közülük 5 főnek van szakirányú végzettsége. (Ásványi Ilona, Samodai Éva, Nagy
Balázs és Bitai - Németh Judit felsőfokú végzettségű, Hegedüs Józsefné középfokú
végzettségű). Bitai - Németh Judit második gyerekével GYES-en van.
2010. júniustól alkalmaztuk Hegedüs Józsefnét, aki történelem szakos középiskolai tanár.
2010. szeptembertől segédkönyvtárosi-asszisztensi tanfolyamra járt és el is végezte 2011-ben.
Az akkreditált tanfolyamot a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár indította. Hegedüs
Józsefné státuszát 2011. júliustól véglegesítettük. A kolléganő feladata a régi könyvek
feldolgozása, kutatószolgálat, kiállítások előkésztése.
2009. novembertől egy takarítónőt is foglalkoztatunk, aki raktárosi feladatokat is ellát, és
besegít a kölcsönzésbe – felhozza a kért könyveket, és helyére teszi azokat (Méhes Ferencné)
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2011. szeptembertől dolgozik a könyvtárban Kovács Dániel, aki tavaly érettségizett a
pannonhalmi bencés gimnáziumban, a következő felvételiig besegít a raktárosi és egyéb
technikai feladatokba.
A turistaszezon Pannonhalmán március 21. (Szent Benedek napja) és november 11. (Szent
Márton napja) között tart. A Tri Collis Tárlatvezető Iroda munkatársai 2010. novembertől
2011. márciusig besegítettek a feldolgozói munkába.
2011-ben is fogadtunk könyvtáros gyakornokot – a szombathelyi főiskola 1 könyvtár szakos
hallgatóját.
Állománygondozás:
Sajnos nagyon lassú ütemben, de folytatódott a modern könyvállomány számítógépes
feldolgozása Corvina programmal.
Mivel a „régikönyves” kolléganő GYES-re ment, a régi könyvek feldolgozása 2009-ben
megtorpant, 2010-ben, majd 2011-ben is 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 8 régi kötetet tudtunk restauráltatni. Folytattuk a folyóiratok
köttetését, és modern megrongálódott könyvek újraköttetését is.
Olvasó és kutatószolgálat: 2005-től folyamatosan átgondoltabb munkamegosztással
szervezettebbé és hatékonyabbá vált az olvasó és kutatószolgálat. A minőségi munkához
azonban 2011-ben is kevesen voltunk, a sokféle feladattal egyre nehezebben boldogulunk, bár
Hegedüs Józsefné éppen a kutatószolgálati munkába segít be.
Rendezvények - Továbbképzés:
Továbbra is bekapcsolódtunk a különböző egyházi és világi szakmai szervezetek munkájában,
részt vettünk a különböző rendezvényeken.
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A 7 éves továbbképzési terv – országosan – megtorpant. Anyagi és egyéb lehetőségeinknek
megfelelően ennek ellenére minden továbbképzéseken, szakmai napon – ha van ilyen - részt
veszünk.
Kiállítás:
Anyagunkat, kincseinket 2011-ben is készséggel adtuk kölcsön, ill. Pannonhalmán az Apátság
kiállítótermében és a muzeális könyvtártermében is szerveztünk kiállításokat. Saját
kiállítások: 1. Kortárs építészet Pannonhalmán, 2. Régi jeles épületek, 3. Vienna Pannoniae
urbs praeclarissima - A Főkönyvtár német nyelvű könyvgyűjteménye kincsei –
Kölcsönöztünk anyagot: 1. A Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállítására – folyóiratokat, 2.
A Tihanyi Apátság állandó kiállítására, 3. A Grősz József emlékkiállításra - Kalocsára, 4. A
80 éves a katolikus karitász című kiállításra - Veszprémbe
Technikai feltételeink:
számítógépek, fénymásoló, nyomtatók, szkennerek és fényképezőgép segíti a munkánkat.
Technikai feltételeink jónak mondhatók.
Könyvtári-teológiai témájú publikációk 2011- ben:
Ásványi Ilona: Töprengések az egyházi könyvtárak sorsának változásáról
in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2011. 6. sz. – p. 3 – 14.
Ásványi Ilona: "A (könyvtáros) afféle középhely egy teljes egyetem összes fakultásai és
valamely felsőbbrendű lény között"
in: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2011. 7. sz. – p. 10-16
Ásványi Ilona: A Teológia folyóirat történetéhez (1967-1995)
in: Teológia 2011. (XLV.) 1-2. sz p. 1-20
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TERVEINK
2012-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, 2012-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. 2012-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.
Restauráltatás, állományvédelem:
Érvényes és nyertes pályázatunk van általános és egyedi restaurálásra. A támogatás
segítségével folytatjuk az egyedi restauráltatást (5 könyv) és a klasszicista teremkönyvtárban
az általános állományvédelmi munkát.
Rendezvények - Továbbképzés:
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Továbbra is bekapcsolódunk a különböző egyházi és világi szakmai szervezetek munkájába,
részt veszünk különböző szakmai rendezvényeken. Lehetőség szerint munkatársaink
továbbképzéseken vesznek részt. Egy kolléganő régi könyvtáros továbbképzésen ( Hegedüs
Józsefné)

és

egy

kolléganő

a

„kommunikációs

ismeretek

könyvtárosoknak”

c.

továbbképzésen vett részt. Mindkjettőt a Könyvtári Intézet szervezte.
Kiállítás: Anyagunkat, kincseinket 2012-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, 2012. január 16.
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