
Beszámoló az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének e, a Keresztény Múzeumban az állandó vagy az időszaki kiállítást 
taggyűléséről nézzünk-e meg, az előző esetében kérjünk-e csoportvezetést, kérjük-e a 

Keresztény Múzeum szakkönyvtárának bemutatását is. A jelenlévők 
2011. október 3-án a József Attila Megyei Könyvtárban dr. Voit Pál egyhangúlag szavaztak az időszaki kiállítás és a múzeumi 
könyvtárigazgató megnyitotta az idei könyvtári hetet. A színvonalas könyvtárlátogatás mellett, támogatták a csárda ötletét. A kirándulás 
délelőtti program után sajnos megcsappant a kollégák száma. Hiába volt körülbelül hatvanezer forintos költségének kétharmadát szeretné a 
tradíció sok éven át, hogy a megnyitó napján az egyesület megyei szervezet támogatásként visszakapni a résztvevőktől. (Eddig mindig 
szervezete taggyűlést tart, mindenki a saját TÁMOP pályázata és egyéb ráfizetésesek voltak az utak.) 
vállalásai miatt igyekezett haza. Még a „házigazdák” közül is csak Ezt követően az ez évi munkatervben megfogalmazott agostyáni 
néhányan vettek részt a tanácskozáson, ahol még az ülőhely is kérdésessé könyvtárlátogatásról esett szó. Kardos András megkeresésünkre nem 
vált a délutáni folytatásra készülődő gyermekkönyvtár előkészületei mondott nemet, de tartós angliai tartózkodása miatt nem tudott előadást 
miatt. Így állhatott elő az a helyzet - amire tán nem is volt még példa -, vállalni. Paszternák Ádám neve is felmerült, de Miskolcról nem könnyű 
hogy határozatképtelenné vált a taggyűlés. ideutaznia. Témaként érkezett javaslat a változó államigazgatási 
A meghívó szerint fél órával később összehívott tanácskozást a rendszerrel kapcsolatos tájékoztatásra, de ezt a jelenlévők még korainak 
szervezet elnöke, Kristófné Szabó Szerafina nyitotta meg. A napirend találták. Volt ötlet szakmai előadás helyett az arborétum megtekintésére, 
szerint haladva először Kissné Anda Klára az MKE tagszervezetei de már nem számíthatunk kiránduló időre. A szervezés alatt álló 
önállóságának problémáiról tájékoztatott, ami miatt a megyei programjaink fényében végül az agostyánit jövőre halasztotta a tagság.
szervezetnek is el kellett készítenie az SZMSZ-ét. Az MKE Ellenőrző Szilassi Andrea tájékoztatott a tatabányai Városi Könyvtárban 
Bizottságának elnöke, dr. Horváth Sándor Domonkos szeptember szerveződő webszerkesztő workshop következő, októberi 
végén megtette módosító javaslatait, melyek ismertetésre kerültek. Így az programjáról. Azok hozzájárulásai, akik nem szervezeti tagként 
immár véglegesített SZMSZ elfogadható lenne, de ehhez feltétel a tagság vesznek részt a workshopokon, kitermelik a rendezvény költségeit.
kétharmados többsége. A bevezetőben említett okok miatt szavazásra Az előzmények után a jelenlévők jóváhagyták, hogy a folyamatban 
bocsájtása sajnos meghiúsult. lévőkön kívül 2011-ben már nem szervezünk több programot. 
Következő napirendi pontként Kissné Anda Klára a tatabányai Civil Tájékoztatás hangzott el a Kormány 132/2011.(VII.18.) számú 
Nap eseményeiről számolt be, amelyre a szervezet már harmadszor rendeletéről, amelynek értelmében a múzeumok ingyenes 
települt ki. Most először nyugtázhattuk pozitívan az eredményét. A látogatására jogosító belépőink 2011. december 31-éig maradnak 
frekventált helyen felállított stand, a sok résztvevő még anyagi érvényben, jövő évtől pedig az érvényes matricával ellátott MKE 
támogatást is hozott a szervezetnek. tagkártyával vehetjük igénybe kedvezményünket. Az eddigi tagdíjfizetési 
A gazdasági helyzetet tekintve százezer forintos takarékszelvényt határidők és a matricákhoz való hozzájutás gyakorlata indokolja a 
kötöttünk le, amelynek negyedévi kamataiból a folyószámla-vezetés tagdíjak korábbi beszedését. A szeptember 28-ai tanácsülésen elhangzott 

javaslatként november 30. merült fel új határidőként.    költségei lesznek csökkenthetők. A lekötött összegen felül kb. 110-120 
Kissné Anda Klára ezek után tájékoztatott a szeptember 28-ai ezer forintból kell kigazdálkodni a már meghirdetett esztergomi 
tanácsülésen elhangzott, a tagságot közvetlenül is érintő kérdésekről. kirándulás költségeit, testületi tagjaink támogatását és egy lehetséges 
Elsőként került napirendre a tagdíjreform. Az MKE-nek sajnos sok agostyáni programot, számolva a még fennálló számlaköltséggel és 
pénze fekszik az eladatlan jubileumi évkönyvekben, többszázezres esetleges útiköltséggel.
hiányt görget maga előtt, a megváltozott pályázati rendszerben már Testületi tagjaink támogatása még nincs erre az évre lefixálva. A 
nehezen tudja a működési költségeit is finanszírozni. Az INKA márciusi taggyűlésen nem kaptunk egyértelmű megerősítést arra, hogy 
alapítvány befogadásával bővülnek most a lehetőségei, de anyagi tagdíjuk felével megelégednének, az igényeket a titkár hamarosan bekéri.

A szervezet év végéig sorra kerülő programjairól és helyzetén kétségkívül a magasabb - és tegyük hozzá, hogy nagyon sok 
rendezvényeiről szintén tájékoztatott a titkár. Elsőként az egyesületi éve nem változtatott - tagdíjak emelése is javítana. A taggyűlésen 
színházbérlet soron következő előadására (október 15., Légy jó résztvevők szinte egyhangúan ellenezték a tagdíjreformot, a hasznot a 
mindhalálig című musical) hívta fel a figyelmet, valamint a színházbérlet kilépő taglétszám megkérdőjelezné. A testületi tagok befizetéseit 
mellett igénybe vehető kuponfüzetre, amellyel wellness-, fürdő-, éttermi egyrészt az intézményi költségvetés szigorítása, a kifizetések 
és előfizetési kedvezmény vehető igénybe.   engedélyeztetése, másrészt a megtérülés megfogalmazásának hiánya 
Az őszi esztergomi kirándulással kapcsolatban szavaztak a jelenlévők teszi bizonytalanná. 
arról, hogy a dorogi kollégák javaslatára a Csülök csárdában ebédeljünk- A jövőben mindent meg kell tenni a fiatalok egyesületi tagságáért. A 
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jelenlegi tagok kiöregedőben vannak, nincs utánpótlás. Az egyesület léte levéltárakban használatos tároló eszköz van kiállítva. A tervek szerint ez 
- és így a szakmai képviselet is egyben - a tét. Ki kell találni a utóbbiakat, a pozsonyi levéltárból származó berendezéseket és 
hívószavakat, az elnökségnek központilag kell kampányt indítania, ami használati tárgyakat szeretnék önálló kiállítás formájában is a 
mellé fel kell sorakoznunk, segítenünk.  nagyközönség elé tárni.  
Elhangzott, hogy az ingyenes múzeumi belépő most lehet újabb érv a A Szent Adalbert Központban – programon kívül, de nagy örömünkre – 
tagság mellett, de passzív tagok nem viszik előbbre a könyvtárügyet. házigazdánk az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtárába is 
Ha megnézzük saját házunk táját, bizony vannak települések, még városi beinvitálta a társaságot.  Szalai Katalin könyvtárvezető történeti 
könyvtárak is megyénkben, ahonnan egyetlen tagunk sincs. Nyitnunk visszatekintését hallgatva gyönyörködtünk a galériás, eredeti elemek 
kell feléjük! felhasználásával és motívumokkal díszített, mintegy nyolcvanezer 
Az egyebek között került napirendre, hogy az MKE javaslatot vár a dokumentumot őrző könyvtárban.  A tridenti zsinat határozata alapján 
Füzéki István és a Bibliotéka Emlékérem jelöltjének felterjesztéséhez. A (Nagyszombatban) 1566-ban alapított, Szent Istvánról elnevezett 
KTE-nek is van saját díja, ahová jelölhet minden szervezet. szeminárium megalapításával egyidejűnek tekintik a könyvtáralapítást. 
A titkár kérte a határidők betartását, miközben aggodalmát fejezte ki Így az a Hittudományi Főiskolával együtt az eredeti intézmény 
amiatt, hogy nagy az érdektelenség a tagság részéről, a tájékoztató e- jogutódja. Jelenlegi helyén – az épület felújítása után – 2006 
mailekre kevés visszajelzés érkezik.   szeptemberében adtak át. Jellemzően a teológia, filozófia, vallás, 
Az októberi taggyűlés jegyzőkönyve a szervezet honlapján történelem és a segédtudományok tárgyköréből gyűjt, a magyar mellett 
(www.mkekemsz.hu) kerül közzétételre. német és latin nyelven. 

Kissné Anda Klára MKE KEMSZ (Tatabánya) Körülbelül hatezer darabos 
különgyűjteménye ősnyom-
tatványokból, régi könyvek-

Kirándulás Esztergomba ből áll.
A levéltárnak és főiskolának 

Az MKE megyei szervezetének évekkel ezelőtti próbálkozása éledt újjá, otthont adó épület egyben 
amikor a tagság jóváhagyta év elején: nem kell az ország túlsó végébe konferenciaközpontként 
kirándulni, a megyében is vannak figyelemre érdemes könyvtárak és működik vendégszobákkal, 
társintézmények. Az idei év egy esztergomi tapasztalatcsere-látogatást több előadó- és díszterem-
tartogatott a tagoknak, illetve a kollégáknak és az érdeklődőknek. mel. Mielőtt elköszöntünk, 
Október 17-én huszonöten kezdtük meg szakmai programunkat a lehetőséget kaptunk bepil-
Szent Adalbert Központban. A Főkáptalani Levéltár, Prímási lantani a legszebbikbe, a 
Uradalmi Levéltár, térkép- és tervrajzgyűjtemény kutatószobájában kiváló akusztikájú Szent 
dr. Hegedűs András, a levéltár igazgatója ismertette a hányatott sorsú Vencel terembe.
intézmény történetét, amely ma is Magyarország legnagyobb egyházi A program a Főszékesegy-
levéltára. Középkori iratanyagát tekintve csak az Országos Levéltár előzi házi Könyvtárban folyta-
meg. Legrégibb eredeti oklevele 1138-ból származik. Jelentőségét tódott. A nem hétköznapi, 
alátámasztja, hogy az Esztergomi Főegyházmegyéhez 1778-ig a freskókkal díszített lépcső-
Dunától északra és a Morvától keletre hatalmas terület tartozott, 1919-ig házban dr. Czékli Béla 
Európa legnagyobb egyházmegyéje volt, ennél fogva gazdag könyvtárvezető fogadta a 
egyháztörténeti, helytörténeti és gazdasági iratanyaggal rendelkezik. Az csoportot. A Bibliotheca története a káptalan és érsekség történetével 
egyes érsekségek (Batthyány József, Kopácsy József, Simor János stb.) szoros összefüggésben a 11. századig nyúlik vissza. Gyűjteményét az 
alatt keletkezett dokumentáció prímási magánlevéltárakkal egészül ki. A egyház intézményi tevékenységeinek ellátásához, a liturgikus 
magyar történeti kutatás számára felbecsülhetetlen jelentőséggel bír cselekményekhez és a káptalani iskola működéséhez, a tanításhoz 
továbbá, hogy a prímási levéltár székhelye 1820-ig Pozsony volt, ahol – szükséges könyvek határozták meg az évszázadok során. Állománya 
mint tudjuk – a királykoronázások és országgyűlések zajlottak. Az ajándékozással és kéziratmásolás útján gyarapodott.  A könyvtár 
Esztergomba költöztetett levéltár egy jelenlegi épülete 1853-ban készült el. Ekkor az 1820-ban alapított 
része, a Főkáptalani Levéltár a Bazilika káptalani, az 1821-ben hazaszállított pozsonyi érseki, valamint az 1853-
sekrestyéje felett található ban Esztergomba szállított nagyszombati káptalani könyvtár kapott 
Hegedűs András mesélt a gyűjtemény benne elhelyezést. A hagyatékokat is befogadó Bibliotheca rég kinőtte a 
feldolgozásának nehézségeiről, amely helyét. Kéziratok, kódexek, ősnyomtatványok, 16–17. századi könyvek, 
során sok érdekességgel találkoznak: aprónyomtatványok, prospektusok, metszetgyűjtemény lelhetők fel 
egyes iratok az egykori kódexek falai között. Láthattuk például a Bakócz–graduale-t (Graduale Strigoniense), 
lapjaiba kötve külön csemegét érdekessége, hogy a második kötetének illusztrációi befejezetlenek 
kínáltak. A folyosón elhelyezett maradtak. Említhető még a Biblia pauperum vagy Szegények Bibliája, mely 
tárlókban többek között Mátyás az egyetlen fellelhető táblanyomata a műnek Magyarországon.
király oklevele, az Aranybullát záró arany viaszpecsét és több, Ebéd után sajnos a dorogi kollégák búcsút mondtak, pedig a Keresztény 

Az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára
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Múzeum sem kínált kevesebb érdekességet a délelőtt látottaknál. A nyitott minden jóra, igyekszik a könyvtárosok szakmai érdekeit védeni, 
Herendi Porcelánmanufaktúra gyűjteményéből kiállított darabok, a képviselni és épülésükre olyan programokat szervezni, amelyeken más 
garamszentbenedeki Úrkoporsó, a késő gótikus magyar festészet kollégákat, intézményeket ismerhetnek meg.
remekei közül M.S. mester táblaképei, a németalföldi és olasz Ha mindez egy jó hangulatú, laza napon történik – még inkább érdemes 

festmények vagy például a szárnyas MKE tagnak lenni! A kötetlen beszélgetések, találkozások alkalmával 
oltárok pazar látványt nyújtottak az sokkal több információ áramlik örömökről, bánatokról, sikerekről és 
épületfelújítás miatt jelenleg rendezetlen problémákról.
körülmények között is. Mint mondám, azaz írám, nem szokványos útikalauz alapján 
Ettől függetlenül sajnálatos, hogy ez a szeretnék/szerettem volna Esztergomról beszélni. Könyvtárosok 
gazdag és gyönyörű tárlat nincs kellően vagyunk, mindenki egy perc alatt megtalálja, leveszi a polcról és elolvassa 
kihasználva múzeumpedagógiai célokra, azt, ami őt érdekli. Ezúttal egy kicsit más megközelítésben, inkább a régi 
és csak esetleges az iskolai csoportok könyvek stílusát, hangulatát idézve szeretném átadni az alábbi 
érdeklődése. ismereteket, gondolatokat.
Megnéztük a Múzeum szakkönyvtárát is. Kezdjük az elején. Elsőként egy négysorossal:
Mindössze egyetlen szobányi helyiségbe 
tudtunk bepillantani, ez azonban nem a „Esztergom vármegyét a Duna hasítja,
teljes állományt jelentette. Gyűjteményük Melly hegyes határát igen megszorítja.
nem nyilvános, elsősorban a kutatók Esztergom városát Párkánynál újítja,
számára hozzáférhető. Természetszerűleg Bátorkeszi, Bajna számát szaporítja.”
művészettörténeti jellegű, a múzeum 
anyagára vonatkozó kiadványokat gyűjt. E kis versikének egy igen fontos érdekessége, hogy a megyét úgy mutatja 
Állományuk digitalizálása folyamatban be, mint Dunán inneni vármegyét. 

van. Az itt alkalmazottak is kevesen vannak a múzeumi és könyvtári Mint tudjuk a „Dunán túl” és a „Dunán inneni” elnevezést a 
feladatok elvégzéséhez. Pozsonyhoz való viszony határozza meg. Azóta, hogy magyar fővárossá 
Az igen tartalmasra sikeredett programot mindenki belátása szerint lett egy időre… az elnevezés megmaradt mindmáig… Területileg a 
folytatta egyéni vagy kiscsoportos formában, Esztergomban vagy a történelmi Esztergom, de még Komárom vármegyének is nagyobb 
túloldalon, Párkányban. része a Duna északi oldalán, a bal parton helyezkedett el.
Mindenesetre az beigazolódott, hogy még a „szomszéd” városban is van Honnan ered a város neve? Nos, mint oly sok minden hazánk 
mit megnézni. Ezzel ajánlom mindenki figyelmébe – még e rovatban – a történetének hajnalán, ez bizonytalan, illetve túlságosan is sokféle 
szervezésben részt vállaló Gyüszi László (Városi Könyvtár, Tatabánya) elmélet létezik. Az egyik leghihetőbb, legvalószínűbb, hogy a királyi 
esztergomi „kedvcsinálóját”, melyet a szakmai nap elé tartogattunk. udvar mellett szolgálatot teljesítő bolgár bőrpáncél-készítők estrigen 

Kissné Anda Klára MKE KEMSZ (Tatabánya) (bolgár–török) elnevezéséből származik. Az útikönyvek megemlítik a 
német Gran vagy éppen a latin Strigonium nevét is a városnak. Királyi 

Források: város, amely négy részre oszlik: királyi város, víziváros, Szent György és 
http://www.szentadalbert.hu/ Szent Tamás külvárosok.
http://www.primarch.hu/ Említést érdemel a vár, egy, a Duna partjára dűlő hegy ormán. Ez a régi 
h t tp ://www.eke .hu/ index .php/g y j t emenyek/ka to l i kus - időkben nagy erősség, fejedelmek, érsekek, török basák lakhelye volt…
eg yhaz/eg yetemi-es-f iskola i -koenyvtarak/97-esztergomi- 1822-ben kezdte el építtetni Rudnay Sándor a székesegyházat, amely ha 
hittudomanyi-fiskola-koenyvtara felépül, csalhatatlanul első temploma leend hazánknak… (később még 
http://www.bibliothecaesztergom.hu/ említésre kerül. – Gy. L.)
http://www.keresztenymuzeum.hu/collections.php?mode=work&wi Szent Tamás mezőváros, mely hajdan a helybéli prépostság, mostan 
d=14&page=&search=%FArkopors%F3 pedig a káptalan birtoka… van itt egy zsinagóga, jól dotált kórház, 

keserű forrás és egy negyven lépésnyi széles tó…
Szent György mezőváros a vártól keletre, a Duna-parton húzódik el… 
hajdan gazdag prépostsággal és káptalannal bírt…

Esztergom  De legnevezetesebbé teszi Esztergomot az, miszerint székhelye az 
esztergomi érseknek, ki prímása, így első és fő papja hazánknak… Az 

A 2011. október 17-ei kirándulás, szakmai nap „bevezetőjének” szántam esztergomi érsekséget Szent István alapította 1001-ben, s az érseket 
ezt a kis írást, melyet talán a buszon kellett volna elmondanom. Erre nem főpapi személynek nevezte ki… Ugyancsak az esztergomi érsekek 
került sor, ezért ezt a nem szokványos útikalauzt most írásban adom hajdankorban fő és titkos kancellárjai, sőt több ízben helytartói voltak 
közre azoknak, akik részt vettek, azoknak, akik nem, azoknak, akik a királyainknak… III. Károly idejétől fogva pedig hercegi címet 
jövőben szeretnének részt venni az ilyen vagy hasonló szakmai napokon, viselnek… (az utolsó hercegprímás Mindszenty József  volt – Gy. L.)
kirándulásokon. Esztergom eredetét, viszontagságait sűrű homály fedi, s csak annyit 
Mint tudjuk, az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezete tudunk, hogy hazánk első szakaszában Pannóniának legszebb, 

Garamszentbenedeki Úrkoporsó
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Rogerius és Bonfini gazdag szentegyházakkal, fényes csarnokokkal Webszerkesztő workshop
ékeskedő, nagy kereskedést folytató városnak rajzolják, melyben a 
francia, olasz, németajkú jövevények egész utcákat képeznek… Dicső Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének szervezésében 
virágzását legelőbb a tatárok tiporták le 1241-ben, amikor a házakat 2011. november 14-én ismét megrendezésre került – idén utolsó 
felgyújtották és a váron kívül mindent elpusztítottak… IV. Béla király alkalommal – honlapszerkesztő workshopunk. Ezúttal megyén kívülről 
igyekezett helyreállítani a várost, de régi fényébe soha nem hozhatta… is érkeztek előadók, érdeklődők.
Királyaink előbb Visegrádot, majd Budát választották lakhelyül… Elsőként Béres Tamás, a szegedi székhelyű 
1543-ban a török foglalta el a várost, s ezáltal számtalan véres Monguz Kft. alkalmazottja tartott bemutatót az 
ostromokat, pusztításokat, öldökléseket szenvedvén, miután az érsek és általuk használt LIFERAY portálfejlesztő 
a káptalan is odahagyá… egészen elaljasodott, s oda lett… programról. A nyílt forráskódú, Java alapú, Web 2.0 
A török kiűzésével újra kezdett éledni…, s 1708-ban királyi városi rangra alkalmazásokat is (pl. WIKI, blog, RSS, mail, galéria) 
jutva, továbbá 1820-ban az érseket Pozsonyból, a káptalant pedig magában foglaló szoftver segítségével viszonylag 
Nagyszombatból visszanyervén… ezentúl, ha nem is régi fényét, egyszerűen lehet személyre szabott felhasználói oldalakat létrehozni 
legfeljebb polgári gyarapodását alaposan remélheti… (akár huszonkét nyelven). A program további előnye, hogy szinte 
Fentebb már említésre került a székesegyház építése, melyet boldogult bármilyen szerveren működtethető, összekapcsolható különféle 
Rudnay prímás kezdett építtetni, s amelyet herceg Kopácsy József  adatbázisokkal és on-line szerkeszthető. A folyamatos fejlesztések és a 
prímás folytatott… rendszeresen megjelenő kiegészítések teszik alkalmassá honlapok 
Nézésre méltó a Székesegyházban a Bakacs (sic!) kápolnája, Ambrus tervezésére és hosszú távú működtetésre.
prímás emléke, a főoltárkép és a templom alatti roppant nagy magas papi A második előadó Török Csaba, a József  Attila 
sírbolt, melyben az elhalt prímások és kanonokok koporsói vannak… Megyei Könyvtár (Tatabánya) rendszergazdája 
1852-ben Ferenc József  első magyarországi körútja során Esztergomba volt, aki bepillantást nyújtott a szerver oldali 
is ellátogatott. (És hogy a Liszt-emlékévben ne maradjunk programozásba, azon belül is a PHP rejtelmeibe. 
megemlékezés nélkül, említsük meg a következő eseményt a császár és Megtudhattuk, hogyan készül és mire is jó ez a 
király látogatásával kapcsolatban:) 1856. augusztus 31-én jelen volt a számítógépes script nyelv? 
Főszékesegyház felszentelésén, ahol az ez alkalomra komponált Harmadikként a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 
Esztergomi Misé-t maga Liszt Ferenc vezényelte. „visszatérő” előadója, Kotrosits Ferencné (Hajnalka) osztotta meg a 
Esztergom 1876-ban elveszítette törvényhatósági jogát (tizenötezer fő hallgatósággal képszerkesztési tapasztalatait, majd példákkal illusztrálva 
alá esett a lakók száma). 1895-ben egyesítették a három mezővárost. ismertetett egy ingyenes, könnyen kezelhető programot, a 
Nagy kiterjedésű földterületeket adtak bérbe a hadseregnek és ettől PHOTOSCAPE-et. A szoftver alkalmas fényképek darabolására és 
kezdve… katonaváros lett. A főúton végig laktanyák épültek. keretbe rendezésére, sablonok és egyéni igények alapján történő 
1921-ben itt indult meg az ország második, a Dunántúl első képszerkesztésre (pl. szövegek, logók, keretek beszúrása), valamint 
népfőiskolája. mozaikképek és Flash animációk készítésére.
1923-ban egyesítették a két csonka vármegyét. Az Osváth-féle A workshop lezárásaként Szilassi Andrea (Városi Könyvtár, 
monográfiából tudjuk: ideiglenesen… Tatabánya) beszélt arról, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelnie 
Lehetne még sok-sok érdekességet említeni a városról, a vármegyéről, a egy weblapnak ahhoz, hogy kereshetőség szempontjából optimális 
megyéről, de talán kedvcsinálónak, bevezetőnek ennyi is elég. legyen. Fontos, hogy lássuk el honlapunkat többek között 
Az egyházi gyűjteményekkel szakavatott vezetők ismertettek meg webhelytérképpel, könyvjelzővel, tartalomjegyzékkel és metaadatokkal. 
bennünket. Köszönet a szervezőknek, a lebonyolítóknak és esztergomi Ez utóbbihoz kapcsolódva esett néhány szó az elektronikus források 
barátainknak! leíró adatainak egységesítése céljából létrejött Dublin Core-ról és annak 

Ifj. Gyüszi László (Tatabánya Városi Könyvtár) magyarországi felhasználási területeiről (pl. MEK, NDA).
Fábián Ildikó (JAMK Tatabánya)

p. s. Források: Fényes Elek, valamint a Hármas Kistükör…
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