
"...AKI BENNE HISZ, AZ NEM FUT!" 

(ÉZS 28,16) 

Helyzet-, és jövőkép hét (helyett öt) 

református gyűjteményről



 Beszélgetések, eszmecserék, tapasztalások itt az EKE berkein belül.

 Levélváltások, próbálkozások 2014-től

 Szerencsés fordulat – főjegyzőváltás 

 Zsinat elnökségének levél – 2016. január

 Elutasítás – 2016. március

 Közös szándéknyilatkozat hét (Békés, Csurgó, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kiskunhalas, 

Kunszentmiklós és Mezőtúr) református gyűjtemény között – 2016. június

www.krekbib.hu ; EKE hírlevél 2016-os utolsó szám

 Szolnoki Attiláné Anita kunszentmiklósi kolléganő részvétele a 2016-os nyári EKE konferencián

 Közös pályázat benyújtása /GINOP 7.1.4.-16/ hat református gyűjteménnyel -2016. szept.

 Telefonos kapcsolattartás

 Kádárné Zsoldos Edit hódmezővásárhelyi kolléganő részvétele az idei évi konferencián.

 Szeptemberben a Kecskemétiek szakmai látogatása Mezőtúrra és Hódmezővásárhelyre.

http://www.krekbib.hu/


CSURGÓ

 A csurgói refi évek óta nehéz helyzetben

van, ami a könyvtár helyzetére is erősen

kihat.

 Tavalyi évben Viola Ernő kollégánk

elhagyta az intézményt, így az iskolai

könyvtárrészre egy magyar szakos tanár

4 órában és egy közmunkás napi 8 órába

lett átcsoportosítva, felvéve. Ahogy

korábban Ernőéknek, úgy a két újnak is a

tankönyvezés lett a feladata.

 Ibolya kolléganőnk maradt a

Nagykönyvtárban, de mivel a két

kollega még soha nem dolgozott

könyvtárba ez a tanév a betanításukról

szólt.



 A fenntartó somogyi egyházmegye hozzájárult ahhoz, hogy

a könyvtár gyűjteményi része a kerületi tudományos

gyűjtemény fiókintézményeként annak része legyen anélkül,

hogy a csurgói anyag egyetlen darabja is elkerülne a

városból.

 Ibolya reméli, hogy ez pozitív változást, megnyugvást hoz

majd az életükbe, mind anyagi, mind szakma szinten. Az már

biztos, hogy a két kolléga máshol folytatja a jövő tanévben.

 A Matoltsy Könyvtárpártoló alapítvány nagy összegű

ajándékot kapott az alapító végrendelete nyomán, így

végre új számítógépeken dolgozhatnak, 6 új olvasói gép

került használatba, lett könyvszkenner, fénymásoló, nagy

teljesítményű szerver és egy digitális tábla is. A szomorúság,

hogy szakember híján nem tudják kihasználni az új

eszközparkot.



Hódmezővásárhely

Szatmáry Kollégium

 2015 januárban kezdődött meg 

Hódmezővásárhelyen a 

könyvtárak rendezése, kialakítása.

 Szatmáry Kollégium 

diákotthonában új tanulószoba-

olvasótér került kialakításra, ahova 

egy teljes hagyaték mellé még 

több ezer könyv elfért. A polcokra 

3780 db könyv került fel. 

 A 2016-os évben egy galériás 

teremmel tudott bővülni a 

kollégium könyvtára, amelynek 

feltöltése még folyamatban van, 

az állomány jelenleg 7000 db 

dokumentum felett jár.





 A Nemzeti Művelődési Intézettel 2016 februárjában

megkötött megállapodás értelmében 4 fő kulturális

közfoglalkoztatott tudott a fenntartó Ókollégiumi

Református Egyházközség tagintézményeiben

dolgozni.

 Ez 2017. március 1-től az OSZK kulturális

közfoglalkoztatotti programjával tudott folytatódni 5

fővel.

 2016 áprilisától folyamatosan feldolgozzák a

gyülekezet parókiális könyvtárát is, ami jelenleg 2300

db-nál tart. A gyarapodás, ajándék és hagyaték

útján történik. 2017-től már van lehetősége az

intézményeknek a dokumentum vásárlásra is.



Szőnyi Benjámin 
Református Általános 
Iskola Könyvtára



 Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános

Iskola Könyvtára ez év februárjára lett használatba véve.

Az állomány feldolgozása is megtörtént a HunTéka

rendszerben.

 Itt fogyatékkal élő gyermekek használják a könyveket, az 

állomány is ennek megfelelően lett kialakítva. 



Bethlen Gábor Református Gimnázium Könyvtára

 A régi könyves állományt Zvara Edina, Lázárné Vas Katalin,

Simon Ferenc és Borus Gábor dolgozta fel több kolléga

segítségével.





 A könyvtárak Szervezeti és Működés 

Szabályzata is elkészült, vagy folyamatban van. 

 Közös, szakmai együttműködés van a Németh 

László Városi Könyvtárral. 

 A következő lépés, a nyilvánossá tétel, hogy a 

könyvtárak ne csak az ott tanuló diákok, 

tanárok számára legyenek elérhetőek, hanem 

a kutatók számára is. 

 Szeretnének egy közös keresőfelületet 

létrehozni, amelyen az egyes intézmények 

adatbázisában, külön-külön is, illetve az 

egészben is lehetne keresni. 

 Hátra van még a gyűjtőköri és egyéb 

szabályzatok megalkotása is. 

Kádárné Zsoldos Edit könyvtáros

Elérhetősége: Tel.: 30/549-1284

E-mail: kadarne.zsoldos.edit@bgrg.hu

mailto:kadarne.zsoldos.edit@bgrg.hu


Intézmény Állomány Dátum Állapota

Aranyossy Ágoston Ref. Ált.Isk. 2019 db 2017.01.31. Feldolgozva

Ótemplomi Parókiális Könyvtár 2300 db 2017.06.08 Feldolgozva

Szőnyi Benjamin Ref. Ált. Isk. 4335 db 2017.06.05 Feldolgozva

Szathmáry Kollégium 7276 db 2016.11.22 Folyamatban

Bethlen G. Ref. Gimnázium Olv. 8720 db 2017.05. 26 Folyamatban

Bethlen G. Ref. Gimnázium Tkkt. 824 db 2016.08.08 Folyamatban

Összesen: 25474 db 2017.06.08



KUNSZENTMIKLÓS
Baksay Sándor 
Református Gimnázium és 
Általános Iskola Könyvtára 

 1764-ből való az első könyvtári bejegyzés,

mely szerint 76 darab könyv képezte az

állományt.

 1830-ban Szalay István volt gimn. diák (829

kötetet+2 könyvszekrényt) adományozott

– a könyvtár megalapítójának tartják.

 (1866-1915) Baksay Sándor püspök 819

kötetes gyűjteményét, valamint

kéziratainak kiadási jogát hagyta a

könyvtárra. Felvirágoztatta az iskolát és az

idejében a könyvtár is jelentősen

gyarapodott.

 1933-ban Baráth Ferenc 1026 műből álló

könyvtárát kapták meg.

 Az új gimnázium megépülésekor a

könyvtár is oda költözött.

 2600 egyházi témájú könyvet viszont a

parókiára menekítettek át.

 1948-as államosításig összesen 20627

darab könyvet őriztek az iskolai

könyvtárban.



 A rendszerváltozás után 1992-ben az iskola 

újra az egyház kezébe került, és visszakapta a 

Baksay Sándor nevet. 

 A könyvtár 2003-ban költözött vissza régi 

helyére un. „öreggimnáziumba”, amelyet 

teljesen felújítottak. 

 Jelenleg közel 4500 darab muzeális

dokumentumot őriznek itt.

 Az elmúlt években jelentős restaurálási

munkákat is tudtak végeztetni, melyhez az

önrészt a Pro Bibliotheca Antiqua Baksayana

Alapítvány segítette. Idén lesz 25 éve, hogy

támogatja ez az alapítvány a muzeális

állomány gondozását.



 A könyvtár állományát képezi a

gimnázium könyvtára és a parókiai

gyűjtemény valamint a levéltár is.

 Az elmúlt tanévben kezdték megszervezni

a diákok számára a rendszeres

könyvtárlátogatásokat, hogy megismer-

tessék velük a muzeális anyag kincseit.

 Az elkövetkezőkben szeretnék megoldani

az állandó hőmérséklet és páratartalom

szabályozását, amely elengedhetetlen

lenne a penészesedés, egyáltalán az

állományvédelem szempontjából.

Szolnoki Attiláné Anita könyvtáros

Elérhetősége: Tel.: 70/367-5335

E-mail: szoszone@gmail.com

mailto:szoszone@gmail.com


 Új épülettel bővül az iskola.

Az új szárnyba kap helyet

az olvasó és könyvraktár,

valamint a védett

állománynak is kialakítanak

egy helyiséget. Itt már

figyelembe vették Peller

Tamás tanácsait.

 A restaurátorok a nyár

folyamán fertőtlenítik a

penészes könyveket.

 Az idei nyár ennek, illetve a

költözködésnek jegyében

fog zajlani.



Mezőtúr 
Egyház és iskolatörténeti 

szoba

 Két éve Kovács Zsolt az iskolai könyvtár vezetője.

 2016. novemberében készült el a kormány

támogatásával a könyvtár új belső berendezése, közel

60 millió Forintból.

 A költözés még nem történt meg, mert a nyílászárókat

cserélni, és a fűtést is el kell készíteni. A költözés a

2017/2018-as tanévben fog várhatóan lezajlani.

 Itt az új épületrészben került kialakításra az

emlékszoba, amelyben a legrégebbi 1714-ből

fennmaradt anyakönyv, könyvek, tankönyvek,

fényképek, tárgyak, valamint egy stilizált osztályterem

is helyet kapott. Ennek bútorai a XIX. század végén a

londoni tanszerkiállításon díjat nyertek.



 Az Ókönyvtári állományunk kb. 16000 kötetes, ebből 4000 bekötött folyóirat. 

 Az ifjúsági könyvtár kb. 35000 kötetes, ezt folyamatosan tudjuk gyarapítani a fenntartónak 

köszönhetően. 

 A jövő feladatai között van a költözés után az Ókönyvtár állományának restaurálása, feltárása és 

elérhetővé tétele. 



Felújított rész.

Kovács Zsolt könyvtáros

Elérhetősége: E-mail.: rockerzsolti@gmail.com

mailto:rockerzsolti@gmail.com


Kecskeméti Református Egyházközség 
Könyvtára és Levéltára



 Hozzánk tartozik a könyvtár, levéltár feladatainak

ellátása, a gyülekezeti újság az „Új Szőlőskert” valamint az

egyházmegyei lap az „Emmaus” szerkesztése. Továbbá

az egyházközség klenódiumainak, úrasztali terítőinek a

gondozása, valamint két művészeti gyűjtemény: a Szíj

Rezső és Kovács Rózsa művészeti gyűjtemény és az Irányi

Béla néprajzgyűjtemény kezelése. Vállaljuk továbbá az

egyházközség meghívóinak, plakátjainak, borcímkéinek,

logóinak, molinóinak, zászlóinak kiadványainak stb.

szerkesztését. 2014 óta a városi hitoktatás tankönyveit is

mi intézzük.

 Amikor időnk engedi az állomány feltárása a cél. Így ki-ki

a maga területén dolgozza fel ami még hátra van. Ákos

a tervrajzokat, új CD-t, DVD-t, Silvia a folyóiratokat, Laura

azokat a dokumentumokat amelyekben nincs vonalkód,

illetve a címlap még nincs szkennelve. Ha időm engedi

akkor az RMNy-ket viszem fel jelenleg a kis méretű A

jelzetűeknél tartok csak és kb. 550-et sikerült felvinnem.

 2016-ban leálltunk a leltárkönyv írással, most már Exel

táblázatokban vezetjük az állományt. Ennek igazítása,

pontosítása zajlik.



 2016 tavaszán egy beázásnak köszönhetően megújult

az olvasótermünk és munkaszobánk.

 Egyre többen olvasnak a gyülekezet és az intézmény

dolgozói közül, ami nagy öröm számunkra.

 Továbbra is négy fő állású könyvtáros és egy fő

levéltáros látja el a feladatokat. Két éve próbálkozunk

kulturális közfoglalkoztatottal is a levéltárban, de nem

igazán válik be.

 Számomra a legnehezebb kérdés a személyi ügyek.

Már tavaly és az idén is egy picit jobb lett a helyzet a

bérpolitika területén. Még nem minden dolgozót

érintett a béremelés, de valamilyen juttatásban már

részesültek, vagy fognak az év második felében.





 2014 novembere óta vagyunk nyilvános magánlevéltár.

 A kecskeméti egyházközség és kollégiumi intézmények anyaga mellett, a Bács-Kiskunsági-,

és jogelődje a Kecskeméti Református egyházmegye, valamint Dr. Szabó István püspök

kérésére /a DMRE és az egyházközség megállapodása értelmében/ még a Délpesti,

Északpesti, Budapest-Észak és Vértesalja egyházmegyéinek iratanyagát is mi őrizzük.

 Az idén még a megyei levéltártól visszakértük és visszakapjuk a Jogakadémia iratanyagát.

 Megkezdődött a megyében lévő nehéz helyzetű egyházközségek védett iratanyagának

áthelyezése is.

 Most egy káosz van a sok anyag és az átcsoportosítások miatt, de a feldolgozás ütemében

ez majd szépen kitisztul.

 Már számítógépes rendszerbe történik a feldolgozás és az új honlapnak köszönhetően még

egyet tovább léphetünk reményeink szerint.



SZIKLA21 rendszer Levéltári modul



 Egy 6-7 évvel ezelőtt megálmodott és pályázatból megvalósított, kollégánk által tervezett

honlapja van intézményünknek. Az elmúlt időben az informatika, számítástechnika területén

jelentős fejlesztések történtek, amely a mi portálunkból hiányzik. Egy mai, a 2017-es

törekvéseknek megfelelő, CSS3 szabvány alkalmazásával megvalósuló honlapot terveznénk. Az

arculat megtervezése saját lenne, az informatika háttér megvalósítása pedig a már eddig is

szoros munkakapcsolatban és partnerségben lévő cégé a NetLib Kft. munkatársaié. Jelenleg a

Drupál 6-os verzióval rendelkezünk, amelyet egy nagy ugrással 8-as (responsive) verzióra

cserélnénk. Jelenleg elég körülményes a digitális tartalmak feltöltése, hosszadalmas procedúra,

és mivel terveink között szerepel még több anyag ilyen irányú feltöltése, ezt mindenképpen egy

másik nem flash alapú, hanem korszerűbb HTML5-ös megoldásra cserélnénk. Elképzeléseink

szerint külön szeretnénk választani a két gyűjteményt, a levéltárat és a könyvtárat, valamint egy

kutatói authentikáció bevezetését tervezzük, ahol egy admin felületen mi szabályoznák azt, hogy

ki milyen tartalmakhoz férhet majd hozzá. Így kutatási díj fejében lehetőség lesz online kutatási

jogot szerezni és a digitális tartalmakhoz hozzáférni. Továbbá az elektronikus katalógus révén a

feldolgozott iratok mindenki számára visszakereshető válnának.



Ahogy én látom. Nehézségek.

 Szomorú kimondani, hogy saját felekezetünk gyűjteményei között semmilyen együttműködés

nincs. Nincsenek közös találkozások, kapcsolattartások, nincsenek fórumok, sem olyan

ember, aki a gyűjtemények ügyét képviselné az egyházi és egyéb vezetésnél.

 Mindenki magával, a saját boldogulásával vagy éppen megmaradásával foglalkozik, így

egységes előre mozdulás nincs.

 Tudjuk, hogy a gyűjteményi ügyek az egyházaknál a hátsó, utolsó szegletnél van. Szerintem

nekünk reformátusoknak gyűjteményeink kezelésével, fenntartásával kapcsolatban törvényi

szabályozás sincs. Jó lenne megfogalmazni, hogy mit is vár el az egyház vezetése a

fenntartóinktól, tőlünk vezetőktől, dolgozóktól a gyűjteményekkel kapcsolatban, illetve mit

tesz hozzá az egyház ezeknek a gyűjteményeknek a fennmaradásáért.



 Nagyszerű, hogy a megemelkedett és most már évek óta biztosan kapott állami

támogatásnak köszönhetően a református nagy gyűjtemények fenntartása megoldott.

 Szerintem nem jó, hogy a saját egyháza ezeknek a gyűjteményeknek a fenntartására semmit,

vagy nagyon keveset fordít az éves költségvetéséből. Gyakorlatilag ezek a gyűjtemények az

állami támogatásnak köszönhetik létüket, fejlődésüket.

Mi lesz, ha egyszer elmarad ez a támogatás?

 Biztos, hogy csak azok a gyűjtemények kaphatják ezt a támogatást akik kapják, vagy esetleg

olyanok is részesülhetnének belőle akik bizonyos feltételeknek eleget tesznek?

Pl. nyilvános gyűjtemények, jelentős műemléki könyvállománnyal rendelkeznek, nagy múltra

tekintenek vissza, stb.

 Meggyőződésem, hogy az illetékes minisztérium tisztában van a hibás elosztásról, de neki így

könnyebb, meg jobban hangzik, hogy minden évben elmondhatja, hogy mekkora hatalmas

összeggel támogatta az egyházi gyűjteményeket.



 Azok számára, akik ebből nem részesülnek, milyen alternatíva marad a fennmaradásra?

Kizárólag a fenntartó jóindulatára, elképzeléseire hagyatkozhatunk?

Igazából már pályázatokra sem nagyon támaszkodhatunk, mi marad nekünk?

MEGODÁSOK:

 Persze mehet tovább így is, ahogy most van, de szerintem jó lenne változtatni ezeken a

dolgokon.

 Mi elkezdtünk valamit, a megmaradásunk reményében, ami remélem, hogy folytatódik

közöttünk, akár lesz közös pályázat, akár nem.

 Csak a közös, egységes fellépés számít, nem maradhatunk közömbösek senki irányában sem.

 Nekünk reformátusoknak egy olyan határozott vezetőre van szükségünk, aki hatékonyan közvetít

az egyház vezetése, vagy a kormány, illetékes minisztérium, szakmai szervezetek stb. között

gyűjteményi kérdésekben.

 A nagyobb gyűjteményekben dolgozó kollégák segítsék a kisebbek munkáját, persze ehhez kell

az is, hogy a kisebbek meg merjenek segítséghez fordulni a nagyobbakhoz.



"...aki benne hisz, az nem fut!" 

(Ézs 28,16)


