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I. Személyi feltételek 

 A 2019-es esztendőben gyűjteményeinkben nem történt személyi változás, mindenki a 

helyén maradt. Bán Magdolna könyvtárvezetőt köszöntötték a bajai tanulmányi 

kiránduláson 25 éves munkaviszonya és Kecskeméten töltött 20 éves szolgálata 

alkalmából. 

II. Tárgyi feltételek 

 Májusban Lipóthné Gyulai Anikó számítógépét cseréltük tartozékokkal együtt 186.690,-Ft 

értékben. 

 Májusban Szél Silvia forgószékét cseréltük a Mömax áruházból 36.990,-Ft értékben. 

 Szintén május hónapban a Praktiker áruházból 1 db 4 fokú és 1 db 3-as fellépőt vásároltunk 

a levéltár számára 28.589,-Ft összegben. 

 Az egyházközségi könyvtár számára 5000 darab vonalkódot rendeltünk 21.082,-Ft 

értékben. 

 Nyáron az IKEA áruházban a könyvtár számára egy esernyőtartót és egy könyvszállító 

kocsit vásároltunk 21.260,-Ft értékben. 

 Az ősz folyamán a fejlesztésre fordítható keretünkből a levéltár kutatóhelyiségét kezdtük 

el berendezni. Az IKEA áruházban a kézikönyvek számára két nagyobb, egy kisebb 

polcrendszert, egy komódót, egy vitrines szekrényt és függönyt vásároltunk 389.880,-Ft 

értékben. 

 Szél Sivia számítógépét tudtuk lecserélni a nagyobb eszközbeszerzés keretösszegéből 

tartozékokkal együtt 157.734,-Ft összegben.  

/A több éve használt dolgozói számítógépek a kölcsönzői gép, illetve egy kutató gép 

helyére kerülnek./ 

 Év végén megmaradt keretünkből az Album Portal Kft-től Leuchtturm digitális tolómérőt, 

Leuchtturm Libra 100 digitális éremmérleget és bankjegyekhez védőkazettát és 

bankjegytartó lapot rendeltünk 42.020,-Ft értékben.  

Lévai Krisztián szolgáltatási igazgató úr támogatásával pedig 2 db éremtartó bőröndöt és 

különféle méretű és formájú éremtároló dobozokat (összesen 17 db) rendeltünk meg 

ugyanitt 184.500,-Ft.  
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Az említett eszközök és tárolók a már meglévő, illetve folyamatosan gyarapodó pénzérme 

gyűjteményünk darabjainak biztonságos felméréséhez és tárolásához szükségesek.  

III. Pályázat 

 Folytatódott a nyilvános könyvtárak számára kiírt könyvtámogatás a Márai IX. program. 

A tavasszal igényelt könyveket novemberben kaptuk meg összesen 69 darabot 169.289,-Ft 

értékben. Az egyházközség könyvtára 39.974,-Ft (13 db), a gimnázium tagkönyvtára 

46.644,-Ft (18 db), az általános iskola tagkönyvtára 49.499,-Ft (22 db), a Pálmácska óvoda 

letéti könyvtára 29.452,-Ft (14 db) és az internátus letéti könyvtára 3.720,-Ft (2 db) értékű 

dokumentumtámogatásban részesült.  

 2015-ben nyílt először lehetőségünk arra, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumához 

nyilvános magánlevéltárként bejegyzett egyházi gyűjteményként egyedi támogatási 

kérelmet nyújthassunk be. A Kecskeméti Református Egyházközség a 

29536/2019/KOZGYUJT ügyiratszámon 2019. áprilisban ötödik alkalommal pályázhatott. 

A 2019. évi támogatásban a Jeney gyűjtemény V. kötetének restaurálására 512.064,-Ft és 

A/4-es és A/3-as savmentes dobozokra 87.700,-Ft valamint egy számítógépes 

konfigurációra 151.384,-Ft értékekben pályázhattunk. Végül 600.000,-Ft támogatást ítéltek 

meg az idei évben részünkre, amelyből a restaurálás, illetve a savmentes archiváló 

dobozok beszerzését valósítottuk meg.  

 Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Egyedi dokumentumok restaurálása, állományvédelmi 

munkáinak támogatására 2019 szeptemberében kiírt pályázatára mi is jelentkeztünk. A már 

megkezdett munkát szerettük volna folytatni, így a Jerney gyűjtemény VI. kötetének, 

valamint két gimnáziumi anyakönyvnek (1840/1841; 1853/1854) a restaurálását pályáztuk 

meg 839.216,-Ft értékben. A pályázati döntésről decemberben kaptunk értesítést, amely 

alapján az NKA kizárólag a Jerney VI. kötet restaurálását támogatja 440.944,-Ft értékben. 

A pályázat megvalósítása és lezárása 2020 októberében lesz.    
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IV. Állománygyarapodás 

 Elmúlt évben a költségvetési előirányzat szerint 1.300.000,- forintot fordíthattunk 

könyvbeszerzésre. A kifizetett számlák alapján az egyházközség könyvtára könyvre és 

egyéb dokumentumokra (gyermekmunka-segédanyag, DVD, CD, CD-ROM, folyóirat) 

1.298.367,-Ft-ot használt fel. A könyvtár csoportos leltárkönyve alapján az egyházközségi 

könyvtárban 1.387.865-,Ft, a gimnázium könyvtárában 105.725,-Ft, az általános iskola 

könyvtárában 293.536,-Ft, a Pálmácska óvodában 8.000,-Ft értékben vételeztünk be 

dokumentumokat. Ez együttvéve:1.795.126,-Ft 

 A tárgyi eszköznyilvántartás miatt a 2019-es évben a SZIKLA21 integrált könyvtári 

rendszerben a dokumentumok beszerzési ára mellett a dokumentumok un. eszmei értékét, 

vagy fogyasztói árát is nyilvántartjuk. Ennek alapján a tavalyi évben 2.541.554,-Ft értékben 

vételeztünk be (A, B, C, D leltárkönyvekbe) könyveket.  

 A kifizetett számlák alapján az internátus könyvtára 65.996,-Ft értékben vásárolt 

könyveket.   

 Darabszám szerint bevett könyvek lelőhely szerinti bontásban:  
 

 

 

 

 

2019. évi statisztika - összes könyv (A-D) 

könyvtáranként 
Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 28 22 0 0 50 

Február 44 18 5 0 67 

Március 53 17 12 2 84 

Április 43 16 10 0 69 

Május 78 22 0 0 100 

Június 53 3 82 0 138 

Július 37 0 0 0 37 

Augusztus 14 24 0 0 38 

Szeptember 33 18 21 0 72 

Október 46 49 0 0 95 

November 39 66 18 14 137 

December 6 2 12 0 20 

Összesen: 474 257 160 16 907 
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 Leltári szám szerint bevett könyvek lelőhely szerinti bontásban: 

2019. évi statisztika - összes könyv (A-D) 

könyvtáranként 
Hónapok Könyvtár Ált. isk. Gimn. Pálmácska Összesen 

Január 28 22 0 0 50 

Február 44 18 5 0 67 

Március 53 17 12 2 84 

Április 41 16 10 0 67 

Május 75 22 0 0 97 

Június 52 3 81 0 136 

Július 37 0 0 0 37 

Augusztus 14 24 0 0 38 

Szeptember 33 18 21 0 72 

Október 46 46 0 0 92 

November 39 66 18 13 136 

December 6 2 12 0 20 

Összesen: 468 254 159 15 896 
 

 Hittankönyvek: 2019. február, augusztus, szeptember és november hónapban a városi 

hitoktatásban használni kívánt hittankönyvek közül 188 darabot vételeztünk be.  

 A tényleges állomány nagysága 2019. december 31-et bezárólag: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TÉTEL DARAB 

Könyvek (A,B,C,D leltárkönyv) 76807 85531 

RMK anyag 180 151 

Kézirat 240 265 

Térkép   71 71 

Kotta 390 419 

Gyermekmunka-segédanyag 327 1116 

CD 374 443 

CD-ROM 164 227 

DVD 2124 2438 

Diafilm 400                                                                                                           7856 

Hittankönyv  966 966 
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 Egyéb dokumentumok gyarapodása ebben az évben darabszám szerint: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesítés 
Könyvek           

A B C  D Hittan DVD CD, CDR Kotta Segéda. Összesen 

409 429 68 1 188 51 16 23 0 1185 

Összesen:  1095      
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Összesítés 
Könyvek        

A B C  D Hittan DVD 
CD, 

CDR 
Kotta Segéda. térkép Összesen 

409 418 68 1 188 48 14 19 11 0 1176 

Összesen:  1084       
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 Az egyházközségi könyvtárban összesen 43 folyóiratra fizettünk elő, illetve 14 időszaki 

kiadványt kaptunk ajándékba 2019-ben.  

 Egy napilapon kívül (Petőfi Népe) összesen 85 kurrens 16 retrospektív periodikát rögzítünk 

számítógépen, amelyből 24-nek a cikk szerinti feldolgozására is sor kerülhetett. Az általános 

iskola könyvtárába 4, a gimnázium könyvtárába 10 folyóiratra fizettünk elő.  Cikk szerint is 

feldolgozott folyóiratok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folyóirat címe 

2018-ban rögzített 

évfolyamok és 

lapszámaik 

2018-ban 

rögzített 

lapszám 

Eddig 

feldolgozott 

összes 

lapszám 

Biblia és gyülekezet 2018/4 ; 2019/1-4 5 54 

Collegium Doctom 2019/1-2  11 

Confenssio 2018/4 ; 2019/1-3 4 67 

Credo 2018/1-4 ; 2019/1-2 3 40 

Egyháztörténeti Szemle 2018/4; 2019/1-3 4 53 

Embertárs 2018/3-4; 2019/1-2  4 66 

Emmaus 2019 1 4 

Hírös Históriák 2018/2-2; 2019/1-2 4 8 

Igazság és Élet 2019/1-4 4 50 

Karakter 2019/1-2;  2 12 

Lelkipásztor 2019/1-12 11 213 

Sárospataki Füzetek 2018/2-3 2 45 

Sola Scriptura 2018/3-4 ; 2019/1-4 4 52 

 Új Szőlőskert 2019/1-4 4 52 

Theologiai Szemle 2019/1-3; 3 77 

Vigilia 2018/1-12 12 172 
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 A számítógépes statisztika szerint 2019-ben 1135, a kezdetektől ezidáig összesen pedig 21834 

cikket dolgozott fel könyvtárosunk. 2015-ben kezdődött el a könyvtár honlapján a folyóiratok 

felvitele. Célunk ezzel az volt, hogy a már elavultnak számító cédulakatalógusban való 

keresést felváltjuk az elektronikus keresésre. Az új honlapra való átállás miatt, nagyrészt már 

sikerült a régi honlapról áttölteni a régi folyóirat katalógust, de ennek még struktúrájában 

változás várható. A keresés és a tájékozódás egyszerűsödni fog.  

 Jelen pillanatban a cím szerinti feldolgozás során az A, B, C, D betűvel kezdődők teljes 

egészében, illetve az E betűs folyóiratok részben feldolgozottak, valamint a kecskeméti 

vonatkozású újságok, illetve az egyházi vonatkozású időszaki kiadványok már elérhetők az 

elektronikus katalógusban.  

Az elmúlt három év alatt 238 féle folyóirat lett rögzítve cím/évfolyam/lapszám szerint. Ez 

reményeink szerint a cédulakatalógust váltja fel teljes egészében. 

 Internátus 

2019-ben 43 tétel 43 darab új könyvvel gyarapodott az internátus könyvtára. A leltárkönyv 

újra számolását követően az internátus könyvtári állománya 2840 tétel 2931 darab. 

Kölcsönzés a 2018/2019-es tanévben 132 diák, a 2019/2020 tanévben 137 részére biztosított, 

akik a szilencium ideje alatt a tanulókban lévő segédkönyveket, illetve az aulában lévő 

szépirodalmi és szakkönyveket egyaránt használhatják, illetve kölcsönözhetik. 

 

V. Állományapasztás, leltár 

 A tavalyi évben leltár mind a két tagkönyvtárunkban, illetve az internátus könyvtárában 

(leltéti könyvtár) volt. Ezen felül avult, elhasználódott állapot, egyéb, elveszett, hiányzó, 

rongált, átleltározott dokumentumokat vontunk ki az állományból. A selejtezés a 

gimnázium, általános iskola és az egyházi könyvtár állományát érintette.  

 Egyéb okok miatt az általános iskola könyvtárosa vont ki az állományból, amelyek 

kizárólag tankönyvek voltak. Selejtezési jegyzék nem készült.  

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  227 db 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  227  tétel 
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 Avult elhasználódott állapot miatt kivonásra került dokumentumok a Kecskeméti 

Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára A, B, C és H leltárkönyvéből egyrészt 

törlésre kerültek (áthúzva, megjegyzés rovatban feltüntetve: Leselejtezve 2019/1.), 

valamint a számítógépes nyilvántartásból is selejtezésre kerülnek állományellenőrzési 

hiány címén. 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 510 tétel 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 542 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 291 tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 308 db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 79 tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 118 db 

Selejtezett D leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 1 tétel 

Selejtezett D leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 1 db 

Selejtezett M leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 138 tétel 

Selejtezett M leltári számú könyv példányok darabszáma összesen 138 db 

Selejtezett T leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 941 tétel 

Selejtezett T leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 941 db 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok tételszáma összesen: 1325 tétel 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 1333 db 
 

 A könyvtár állományából elveszett, hiányzó dokumentumokat az egyházközségi könyvtár A, B, 

C, H és az általános iskola könyvtárának TK leltárkönyvéből egyrészt törlésre kerültek (áthúzva, 

megjegyzés rovatban feltüntetve: Leselejtezve 2019/3), valamint a számítógépes nyilvántartásból 

is selejtezésre kerülnek állományellenőrzési hiány címén. 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  5 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   5 tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   1 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   1  tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   2 db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  2  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  36 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   36  tétel 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok darabszáma összesen: 20 db 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  20  tétel 

 

 

 



11 

 

 A Kecskeméti Református Általános Iskola Könyvtárában (mely a Kecskeméti Református 

Egyházközség Könyvtára és Levéltára tagkönyvtára) 2019. október 10-én készült záró 

jegyzőkönyv alapján, a könyvtár állományában lévő elveszett, hiányzó dokumentumok az 

egyházközség könyvtárának A, B, C és CD leltárkönyveiből egyrészt törlésre kerültek (áthúzva, 

megjegyzés rovatban feltüntetve: Leselejtezve 2019/4b), valamint a számítógépes 

nyilvántartásból is selejtezésre kerülnek állományellenőrzési hiány címén.   

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  6 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   6 tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   12 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   11  tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   8 db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  7  tétel 

Selejtezett CD leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett CD leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  1  tétel 

 A Kecskeméti Református Általános Iskola Könyvtárában (mely a Kecskeméti Református 

Egyházközség Könyvtára és Levéltára tagkönyvtára) 2019. október 10-én készült záró 

jegyzőkönyv alapján, a könyvtár állományában lévő rongált dokumentumokat az egyházközség 

könyvtárának A, B, H és az általános iskola könyvtárának TK leltárkönyveiből egyrészt törlésre 

kerültek (áthúzva, megjegyzés rovatban feltüntetve: Leselejtezve 2019/5), valamint a 

számítógépes nyilvántartásból is selejtezésre kerülnek állományellenőrzési hiány címén. 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  9 db 

Selejtezett A leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   9 tétel 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   6 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   6  tétel 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett H leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  1  tétel 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  12 db 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  12  tétel 

 

 A Kecskeméti Református Általános Iskola Könyvtárában (mely a Kecskeméti Református 

Egyházközség Könyvtára és Levéltára tagkönyvtára) a könyvtár állományában lévő átleltározott 

dokumentumokat az egyházközség könyvtárának B, C és az általános iskola könyvtárának TK 

leltárkönyveiből egyrészt törlésre kerültek (áthúzva, megjegyzés rovatban feltüntetve: 

Leselejtezve 2019/5), valamint a számítógépes nyilvántartásból is selejtezésre kerülnek 

állományellenőrzési hiány címén. 
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Selejtezett B leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   3 db 

Selejtezett B leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:   3  tétel 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:   2 db 

Selejtezett C leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  1  tétel 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok darabszáma összesen:  1 db 

Selejtezett TK leltári számú könyv példányok tételszáma összesen:  1  tétel 

Leltár 

 2019. május 6. és 13. között az internátus könyvtárában Bán Magdolna és Lipóthné Gyulai 

Anikó végezték el az aktuálissá vált leltárt. A leltár az állomány teljes egészére terjedt ki. 

A leltár kezdetekor az állomány nagysága 2821 tétel, (2912 darab) könyv volt. A leltár 

befejezésekor 31 kötet (31 db) könyvet selejteztünk le 2019/4a selejtezési jegyzékszámon 

állományellenőrzési hiány miatt. A hiányzó kötetek közül 15 darabot újabb kiadással 

pótoltunk.  

 Az általános iskola könyvtárában 2019.06.01-től, 2016.06.06-ig a könyvtári állomány A, B, C, D 

jelzetű könyv és CD,CD-ROM, DVD, TRK jelzetű dokumentumaira kiterjedő ellenőrzés zajlott.  

A leltárt a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtárosai, illetve a megbízott könyvtáros 

végezte, név szerint: Bán Magdolna, Lipóthné Gyulai Anikó, Szél Silvia (könyvtárosok) és Szabó 

Katalin (iskolai könyvtáros). A leltár megkezdésekor a könyvállomány nagysága: 8063 tétel (8246 

darab).  

selejtezésre került, avult, elavult állapot miatt:  226  tétel   231  darab    → 2019/1 

elveszett hiányzó állapot miatt:       8 tétel 8 darab  → 2019/3 

               25 tétel 26 darab  → 2019/4b 

rongált állapot miatt:          13 tétel 13 darab → 2019/5 

átleltározás miatt:           1 tétel 1 darab   → 2019/6  

Az általános iskola könyvtárának állományából, a leltár befejezésekor a mai napon összesen 273 

kötet egység került kivonásra.  Az elveszett dokumentumok közül antikváriumból 7 darab 

könyvet pótoltunk 11.229,-Ft értékben. Az állomány nagysága maradt: 7941 kötet egység (8124 

db).  

 A gimnázium könyvtárában 2019.06.17-től, 2016.06.21-ig a könyvtári állomány A, B, C, D jelzetű 

könyv és CD,CD-ROM, DVD, TRK jelzetű dokumentumaira kiterjedő ellenőrzést tartottunk. A 

leltárt a Kecskeméti Református Egyházközség könyvtárosai, illetve a megbízott könyvtáros 

végezte, név szerint: Bán Magdolna, Lipóthné Gyulai Anikó, Szél Silvia, Kiss Ákos (könyvtárosok) 

és Szabó Emese (iskolai könyvtáros).  

A leltár megkezdésekor a könyvállomány nagysága: 9883 tétel (10569 darab). 
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A leltár befejezésekor az állományból kivonásra került a 17083 kötet egységű könyvekből 273 

kötet (279 darab). 

Selejtezésre került, avult, elavult állapot miatt: 137 tétel 189 darab → 2019/1 

A könyvállomány (A, B, C, D) nagysága maradt: 9912 kötet egység (10536 db).  

 

VI. Kölcsönzés 

 
 2019. évben az egyházközségi könyvtárnak a két iskolai könyvtárral közösen 1988 

regisztrált olvasója volt, amelyből 951 fő 14 év alatti, 552 fő 14-17 éves korosztály, 271 fő 

18-29 éves, 160 fő 30-54 éves, 32 fő 55-65 éves és 22 fő a 65 év feletti korosztályból került 

ki. 2018-ban 363 új olvasó iratkozott be könyvtárainkba.  

Az egyházközség könyvtárnak 123 érvényes tagsággal rendelkező olvasója volt. 

Ingyenesen (70 éven felüliek, gyűjteményi dolgozók, tanárok – iskolai használatra) 40-en 

használták könyvtárunkat.  
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 Alap beiratkozási díjjal 48-an (1000,-Ft), extra beiratkozási díjjal (2000,-Ft) 23-an 

rendelkeztek. Volt olyan olvasónk, aki 2018-ban iratkozott be, neki még 2019-re érvényes 

tagságot számoltunk, annak ellenére, hogy nem hosszabbította meg tagságát.  
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 Személyesen 14.803 alkalommal használták a könyvtárainkat.  A kikölcsönzött 

nyomtatott dokumentumok száma: 15.397  

 Egyéb dokumentumok kölcsönzése a tavalyi évben: 

 audiovizuális dokumentum: 1, 

 elektronikus dokumentum: 625, 

 egyéb/ flanel, gyermekmunka-anyag, illetve folyóirat: 29 

 Könyvtárközi kölcsönzésre 9 kérés érkezett hozzánk. Eredetiben 4 dokumentumot, 

elektronikus formában pedig 8 dokumentumot küldtünk el.  Mi más könyvtáraktól 

17 alkalommal kértünk dokumentumot.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Honlap – Kiss Ákos beszámolója 

Ebben az évben az új könyvtári honlap építése nagy lendületet vett. Sok minden elkészült már, 

elsősorban az alapfunkciók működéséhez szükséges munkák. Így júliusban el tudtuk indítani az 

új honlapot. Elérkeztünk oda, hogy több figyelmet fordíthatunk a részletekre, a megjelenés 

csiszolására. 

Az alapvető könyvtári funkciókat már lehet használni, bár még előfordulnak hibák a 

működésükben. Fontos változás, hogy szétválasztottuk a könyvtárat és a levéltárat. A 

nyitóoldalon tudjuk kiválasztani, hogy melyik intézményt szeretnénk felkeresni. A következő 

oldalak már működnek: 

1. Könyvtárnál: címlap, hírek, nyitvatartás, kapcsolat, munkatársak, ajánlók, folyóiratok, 

szolgáltatások, szabályzatok, könyvtárról és a keresés a könyvtári katalógusban  

2. Levéltárnál: címlap, hírek, nyitva tartás, kapcsolat, munkatársak, keresés a levéltár 

katalógusában, szolgáltatások, szabályzatok, levéltárról 

A következő oldalak hiányoznak: 

1. Könyvtárnál: kiadványok, kincseink és az e-könyvtár 

2. Levéltárnál: fondjegyzék, pályázatok, e-könyvek 

A megjelenés nagyrészt hiányzik az elképzelt grafikai tervekhez képest az ajánlónál, a 

folyóiratoknál, a nyitva tartásnál, a munkatársaknál, a híreknél, és a fondjegyzéknél. A többi 

oldalnál is vannak még kisebb-nagyobb hiányosságok. 
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Ennek az évnek a feladata lesz a még hiányzó oldalak és megjelenés elkészítése. Reméljük, hogy 

az idő előre haladtával egyre szebb, könnyen kezelhető és felhasználóbarát honlapunk lesz, 

amelyet sokan fognak felkeresni.  

 

Honlap 2019-es statisztikája 

A tavalyi évben 2870 olvasó használta a honlapot, ebből új felhasználó 2832. A látogatók nyelvi 

megoszlása a következő képen alakult: 76% magyar, 20% angol, a többi (1% alatt) szerb, szlovák, 

német, román és olasz. Földrajzi eloszlást nézve, a látogatók nagy többsége 2220 fő 

Magyarországról használta honlapunkat, mögötte található az Egyesült Államok 293, Románia 

109, Szlovákia 39, Franciaország 31, Kína 26, Németország 22, Szerbia 20, Ukrajna 17 és Japán 13 

fővel. Ha közelebb megyünk és megvizsgáljuk a városokat, akkor Kecskemét található az első 

helyen 823 fővel, utána következik Budapest 673, Ashburn (USA, Virginia állam) 183, Cegléd 117, 

Debrecen 51, Chicago 37, Győr 30, Veszprém 28, és Szeged 22 fővel.  

A látogatók 19 %-a 534 fő mobilról és tabletről keresték fel honlapunkat. 

Akik megnézték weboldalunkat legtöbbször (1044 fő) a könyvtár katalógusában kerestek, de 188 

fő használta a levéltár katalógusát is. Ez visszaigazolás számunkra, hogy helyes úton járunk. 

Érdemes folytatni a levéltári anyag feltöltését a kereső adatbázisba, mivel a fondjegyzékhez 

képest sokkal részletesebben lehet keresni vele. A katalógusok mellett a következő oldalak voltak 

népszerűek: munkatársak, hírek, nyitva tartás, kapcsolat, ajánlók és a fondjegyzék. 

Fontos lenne, hogy a honlap minél előbb elkészüljön, mivel a félkész állapot elriaszthatja 

olvasóinkat. Olyan fontos oldalak hiányoznak még, mint az ajánlók, a kincseink, vagy az e-

könyvtár, amelyek vonzóbbá tehetik könyvtárunkat, és növelhetik a látogatók számát.  

Feladatunk látogatóink megtartása, hogy minél több időt töltsenek el weblapunkon. 
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VIII. Kölcsönbérlet 

 A Kecskeméti Katona József Múzeum – Cifrapalota Kiállítóhelye számára 2019.január 17-

től február 4-ig Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 560. évfordulója 

alkalmából nyílt kiállításra az alábbi dokumentumokat adtuk kölcsön:  

 
Mátyás (Magyarország : király), I. (1443-1490) 

   Epistolae Matthiae Corvini regis Hungariae ad pontifices, imperatores, reges, principes aliosque viros 

illustres datae : [Pars IV.] . — Nunc primum typis excusae, & notis etiam quibusdam iltustratae . — 

Cassoviae [Kassa] : Academia Societatis Jesu (Typ.), 1743 (Cassoviae : typis Academicis Soc. Jesu). — [6], 

284, [8] p. ; 17 cm 

   Hivatkozás: Petrik 1712-1860/I. 

   kötött (bőr) 

forráskiadás, levelek, történelem (magyar), 15. század, hungarikum (1851 előtti) 

   Példány adatok: 

   A573   M 44        Könyvtár            
 

Mátyás (Magyarország: király) I. (1443-1490) 

   Epistolae Matthiae Corvini regis Hungariae ad pontifices, imperatores, reges, principes, aliosque viros 

illustres datae.  / Nunc primum typis excusae, & notis etiam quibusdam ilustratae . — Cassoviae [Kassa] : 

typis Academicis Soc. Jesu, 1744. — [16], 209, 147, 113 p. ; 8°17 cm 

   A három rész egybekötve . — bibliogr. leírás forrása : Petrik I.654. . — kötés : Bőrkötés (barna) gerincen 

bordázott, aranyozott . — pecsét : A Kecskeméti Reform: Főiskola Könyvtára . — possessor : Kiss István 

1745 (In usum Scholasticae Juventutis reformatae Kecskemetiensis obtulit, Génerosus Dominus Stephanus 

Kiss Oppich ejusdem Index Primarius Die 7 Septembris Ao1745 

Egyetemes történelem-15.század 

327(439)"1460/1486", 873.4-6 

   Példány adatok: 

   A573 (Nem kölcsönözhető!) (2 kötetes colligatum)          M 44        Könyvtár (RMNy)  

 

 

Bonfini, Antonio (*1427-1502*) 

   Des Aller||Mechtigsten Künig=||reichs inn Vngern/ warhafftige || Chronick vnnd anzeigung/ wie das 

anfang/ auff || vnd abgang genummen/ wie auch das vilfaltig an=||fechtung vnd vberfall gelitten ... || 

inn dreyßsig || B#[ue]chern beschryben mitt jhren || Figur? lautter anzeygt vn || erkl#[ae]rt wirt.|| / 

Durch Anthonivm Bonnfinium, inn dreyßsig Büchern imm Latin beschryben, vnd  yetzt durch 

Hieronimvm Boner Schultheiß zu Colmar, inn diß volgende Tütsch bracht... 

. — Zu Basel [Basel] : by Ruoprecht Winter, M.D.XLV. [1545]. — [6], CCCLXXX p. : ill. ; 2° 29 cm 

   Impressum: Bern : Apiarius, Matthias, 1545..- A szerző neve, nem a címlapon szerepel . — bibliogr. leírás 

forrása : VD16 B 6596 . — bibliogr. leírás forrása : GBV Union Katalog . — possessor : L.Laskó 

Mt.: Boner, Hieronymus (fordította) 

   Példány adatok: 

   C4 (Nem kölcsönözhető!)      B 77         könyvtár (Antikva)  

 

Bonfini, Antonio (1427-1503) 

   Antonii Bonfinii Historia Pannonica : Sive Hungaricarum Rerum Decades IV. Et Dimidia libris XLV. 

Comprehensae : Quibus Ejusdem Regni, Populorumque origines & antiquitates, Provinciarum 

descriptiones, mores & consuetudines : fluminum ortus & tractus: expeditionum & rerum belli domique 

festarum commentaria copiosissima ad curiosam Lectoris scientiam edisseruntur. Accedvnt Tractatvs 
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Aliqvot, Sev Appendices variorum Auctorum et rerum, uná cum priscorum Regum Hungariae Decretis et 

Constitutionibus, Auctore Joanne Sambuco.  / Bonfini, Antonio (1427-1503) . — Editio Haec Postrema In 

Commodiores Paragraphos distincta, clarioribus & marginalibus illustrationibus utrobique locupletata, & 

copiosiori Indice rerum & verborum exornata.  . — Coloniae Agrippinae  [Köln] : Sumptibus Haeredum 

Joannis Widenfeldt, et Godefridi De Berges, M.DC.LXXXX. [!1690]. — 5-16, 702, [4], 79, [16] l. ; 2° 

   Szabó ezt példányt nem ismeri . — bibliogr. leírás forrása : RMK III.3633. 

* Zsámboki János (1531-1584) . — Widenfeldt, Johann, haeredes (typogr.) . — Berges,Gottfried (typogr.) 

   Példány adatok: 

   RMKD5 (Nem kölcsönözhető!)       Könyvtár (RMK)      

  

         Rex Mathias Hungariae 1443-1490 

Méret: 108x 108 mm 

Művész : Csúcs Ferenc 

Ltsz: KM 2492 

 

Mathias Rex Hung 

Művész : Csúcs Ferenc  

anyaga: bronz  

Méret: 104 x 85 mm 
Ltsz:: KM 2522 

 

 

 Digitalizálás céljából 2019. március-május közötti időszakra kölcsönadtunk két levéltári 

dokumentumot a DMRE Ráday Gyűjtemény közvetítésével az Evangélikus Országos 

Gyűjtemény Digitalizáló Műhelye számára.  

1. 

A/5 Kecskeméti egyházmegye protocolluma 1740-1787 

(régi jelzet: 128/a kötet ) 

377 oldal, 21x31x5 cm bőr 

 

2. 

A/5 Kecskeméti egyházmegye protocolluma 1788-1904 

1. kötet (régi jelzet: 128/b k.) 

358 oldal + 46 p üres, 26x41x5 cm bőr, restaurálva  OL szolgáltatás keretében 1989-ben. 

 2019. április 15-től május 25-ig az egyházközség tulajdonában lévő mázas épületkerámia 

elemet adtuk kölcsön érettségi vizsgamunkához a KSC Kandó Kámán Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolájának.  

 

X. Kiállítás 

 A tavalyi év elején kaptunk felkérést a Kecskeméti Vég Mihály Énekkar fennállásának 

90. évfordulója alkalmából rendezendő kiállítás elkészítésére. Az egyeztetések 

alkalmával úgy állapodtunk meg, hogy egy kamarakiállítás készül az Újkollégium 
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dísztermének előterében, illetve gyülekezeti újságunk harmadik számának fele a kórus 

életének munkásságát fogja bemutatni. Annak ellenére, hogy a 80. évfordulóra is mi 

rendezhettük a templomban felállított kiállítást, nem kis feladatnak ígérkezett, hogy a 

fellelhető dokumentáció alapján érdekes és méltó kiállítást készítsünk. Volt és jelenlegi 

kórustagokat szólítottunk meg, hogy segítsék a munkát, az általuk leírtak és átadott 

relikviák még színesebbé egészítették ki a tárlatot. A kórus jelenlegi krónikása a 

precízen vezetett kórusnaplókkal segítette munkánkat. Ezen kívül a levéltárunkban 

fellelhető anyagot is teljes egészében feldolgoztuk. Végül paravánokra, 

leporellóformában, Ákos kollégám által tervezett nagyon igényes és szép munka 

kerülhetett fel, a kórusvezetők munkásságán keresztül mutattuk be a közös 90 évet. A 

kiállítás október 5-től, szombattól volt látható a hónap végéig. Örülünk annak, hogy a 

vendégek közül sokan a rengeteg fotón keresztül tudtak visszaemlékezni a régmúlt 

történéseire. Újságunkban pedig olyan eredeti dokumentumok közlését tudtuk 

kivitelezni, ami maradandó lesz az utókor számára, mint például a kórus eredeti 

szervezeti szabályzatát 1929-ből.  

 

 

XI. Konferencia, továbbképzés, szakmai nap, megnyitó 

 2019. január 14-én hétfőn Budapesten került bemutatásra „Kecskeméti Református 

Jogakadémia története 1875-1949-ig” című kötet, amelyet Dr. Homicskó Árpád Olivér, Dr. 

Nánási László és Dr. Prof. Sipa István és Törő Csaba Attila állítottak össze. Mivel a kötet 

anyagának összeállításában gyűjteményünk munkatársai is részt vettek, intézményünket 

Varga Nándor nagytiszteletű úr képviselte.  

 Január 18-án 14 órakor a Cifrapalotában Mátyás király születésének 575. és trónra lépésének 

560. évfordulója tiszteletére megtartott kiállításon ketten vettünk részt.  

 Ugyanezen a napon 16 órakor a Ráday Múzeum Irányi termében a múzeum és a Bács-Kiskun 

Megyei Levéltár „…minémű dolgunk volt a Luther körösztyénökkel…” című rendezvényén került 

bemutatásra a levéltár által összeállított és kiadott „Forrásaink a reformációról” című kötet. A 

kötet bemutatására szolgáló beszélgetésen közreműködtek Dr. Gyenesei József levéltár-
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igazgató, Kádár Annamária a kötet szerkesztője és Bán Magdolna könyvtárvezető, valamint 

a beszélgetést vezette dr. Fogarasi Zsuzsa igazgató. 

 Január 25-én a Cifrapalotában „Az avarkor madártávlatból” című kiállításon könyvtárunkat 

Lipóthné Gyulai Anikó és Kiss Ákos kollégáink képviselték.  

 Február 6-án egy szakmai napot szerveztünk Budapestre, melyen Varga Nándor 

nagytiszteletű úr, Simonné Bakó Mária főgondnok asszony, Lukács Zsuzsa titkárnő és 

gyűjteményünk munkatársai vettek részt. A délelőtt folyamán megtekintettünk az Országos 

Széchényi Könyvtárban „A Corvina Könyvtár budai műhelye” című kiállítást, majd egy közösen 

elköltött finom ebéd következett street food étteremben. Kora délután pedig láthattuk a 

külvilág számára ritkán látható pálos könyvtárat a Központi Papnevelő Intézetben. (Képes 

beszámoló olvasható volt az Új Szőlőskert újság 2019/1. számában) 

 Február 19-én a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, Budapesten az Egyházi 

Könyvtárak Egyesülése szervezésében „Minden szabad nekem, de nem minden használ. 

Törvények és Jogszabályok” című szakmai napon Bán Magdolna könyvtárvezető képviselte 

könyvtárunkat.  

 Március 5-én, Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogtudományi és 

Államtudományi Kar dísztermében ünnepeltük az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének 25. 

születésnapját. A rendezvényen mind a négy könyvtáros jelen volt.  

 Április 16-án a Cifrapalotában nyílt meg „Emberközpontú építészet” című kamarakiállítás, 

melyet a Kirsten Geelan dán nagykövet nyitott meg. Könyvtárunkat Kiss Ákos képviselte.  

 Április 17-én délután az Újkollégium dísztermében bemutatásra került a jogakadémia 

történetét bemutató kötet. A rendezvényen gyűjteményünk munkatársai is részt vettek.  

 Május 8-án a MTA Könyvtári és Információs Központ dísztermében tartotta az Egyházi 

Könyvtárak Egyesülése a "Habent sua fata libelli III.” régikönyves szakmai napját. A 

programban lehetőséget kaptam a kisebb gyűjtemények egy-egy bemutatkozásra, így 

könyvtárunk pénzérme gyűjteményét mutatta be „Könyveken túl – Járjunk nyitott szemmel” 

című vetítőképes előadásában Kiss Ákos könyvtáros, a gyűjtemény felelőse.  

 Május 9-én Esztergomban a Szent Adalbert Központba Bíró Éva levéltárosunk utazott el, 

hogy részt vegyen a MELTE szakmai napján.  
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 Május 15-én Bajára szerveztünk szakmai kirándulást a lelkészi hivatal és gyűjtemények 

számára (22 fő). (Képes beszámoló olvasható volt az Új Szőlőskert újság 2019/2. számában) 

 „A Biblia színei” címmel szabadtéri tablókiállítás nyílt május 17-én délután a Kálvin téren a 

Ráday Múzeum szervezésében. A kiállítás megnyitóján Bán Magdolna, Lipóthné Gyulai 

Anikó és Szél Silvia könyvtárosok képviselték gyűjteményünket. 

 Május 28-án a Budapest Fővárosi Levéltárban „A Ráday Levéltár a tűzvész után” címmel 

rendhagyó szakmai napon Bíró Éva levéltárosunk vett részt.  

 Az Egyházházi Könyvtárak Egyesülése éves háromnapos nyári találkozójára 2019. június 24-

26. Esztergomban került sor. A találkozó helyszíne a Szent Adalbert Központ volt. 

Megtisztelő felkérésnek tettem eleget, mert Ásványi Ilona, az EKE elnöke felkért a tisztújító 

közgyűlés levezető elnöki szerepére.  

A közgyűlés után helyi gyűjteménylátogatások következtek, megnéztük az Erdélyi 

Zsuzsanna népi vallásos gyűjteményt, valamint a Hittudományi Főskola Könyvtárát. 

Ökumenikus istentisztelet következett a bazilikában, majd házigazdáink fogadást adtak a 

konferencia résztvevőinek.  

Kedd délelőtt meghívott neves könyvtári szakemberek előadásait hallgattuk, melyek 

középpontjában (“Sokszínűségben hasonlóság”) a szakkönyvtárak álltak. Azért fontos 

kérdés ez számunkra, mert az egyházi könyvtárak többségének gyűjtőköre elsősorban 

vallási, teológiai szakirodalomra összpontosul, így besorolhatók a szakkönyvtárak közé.  

Esztergom városa bővölködik turisztikai, egyházi és történelmi látnivalóval, a délutáni 

programok között lehetőség volt a bazilika kupolájába felmenni, a főszékesegyházi könyvtár 

megismerésére, vagy a Babits emlékház megtekintésére is. Este fakultatív program keretében 

lehetőség volt átsétálni a Duna túloldalára, Párkányba. A szerdai szakmai délelőttön mindig 

a konferecia résztvevői közül készülnek előadásokkal, így többek között a Sapientia 

Hittudományi Főiskola, a Debreceni Nagykönyvtár, és a Rabbiképző Zsidó Egyetem 

Könyvtára tarottak előadásokat. Hasznosak ezek a találkozások, mindig jó dolog újabb 

témában felkészült előadókat hallgatni, ill. a kollégákkal találkozni, egy-egy új gyűjteményt 

megismerni.  

 2019. szeptember 2-án került sor Muraközy János elmléktáblájának avatására az Ókollégium 

előtt. Könyvtárunk munkatársai részt vettek ezen az alkalmon.  
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XII. Kutatás 

 Januárban a Jerney gyűjtemény egyik kötetéből egy oklevélmásolatra volt szükség egy 

vadászati szaklap cikkéhez. 

 Szintén a Jerney gyűjtemény XII. kötetéből Árva, Liptó és Turuc vármegyére vonatkozó 

iratok digitalizálására került sor.  

 Erdélyből kértek segítségek tőlünk: két rövid teológiai könyv elektronikus másolatát 

kellett elküldenünk.  

 Augusztusban a Szegedi Tudományegyetem Irodalom Tanszékének docense egy 

szakdolgozathoz kérte segítségünket: Gyöngyösi István költészete különös tekintettel a 

Csalárd Cupidóra című kéziratot szerette volna megtekinteni. A kutatónak már sikerült 

megszereznie ennek a műnek bővebb, de a szakma által hamisítványnak tartott kéziratát, 

de mindkettőből hiányzott a Rétey-kódex. A kutató a mi kéziratunk alapján szeretné a 

bővebb Cupidó változat kritikai kiadását elkészíteni. Mivel az Akadémia könyvtárában 

fellelhető mikrofilm másolat olvashatatlan volt, ezért fordultak közvetlenül hozzánk. A 

kért dokumentumot szkennelve küldtük el, tudományos célra.  

 A Jerney gyűjtemény III. kötetéből Tolnay István és családja nemesség és címerkérvénye 

iránt érdeklődött egy kutató, amelyet szintén digitalizálva továbbítottunk.  

 Novemberben szintén a Jerney gyűjtemény VIII. kötetéből egy harmadéves 

történészhallgató szerette volna kutatási témája céljából a Majláth családra vonatkozó 

adatokat elkérni.  

 A Jerney gyűjtemény XI. kötetéből két okirat másolatára volt szükség családfakutatás 

céljából.  

 Kecskemét ének és zeneoktatásának múltjához készülő könyvhöz kutatott és régi 

énekeskönyvek után érdeklődött egy kutatónk, az anyagot digitalizált formában küldtük 

el.  
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XIII. Egyéb 

 Könyvtári jelentést készítettünk a könyvtár 2018. évi tevékenységéről, valamint a Bács-

Kiskunsági Református Egyházmegye számára gyűjteményi jelentést írtunk. A minisztérium 

számára a könyvtári és levéltári statisztikát a megyei könyvtárnak is beküldtük. 

 Főszerkesztői feladatokat láttam el, Ákos kollégám pedig a kiadványszerkesztési feladatokat 

az Új Szőlőskert gyülekezet újságunknál. 2019-ben négy lapszám jelenhetett meg. Ugyancsak 

mi készítettük ebben a felállásban egyházmegyénk lapjának, az Emmaus újságnak 2019. évi 

számát, amely június 22-re az orgoványi közgyűlésre készült el.  

 Egyházmegyei levéltárosként részt vettem a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 

valamennyi tanácsülésén és közgyűlési napján, valamint az egyházkerület őszi közgyűlésén.  

 Két alkalommal ült össze a gyűjteményi bizottság, ahol a könyvtár és a levéltár aktuális 

kérdéseiről, a gyűjtemények helyzetéről beszélgettünk, egy alkalommal a könyvtár 

olvasótermében, egy alkalommal pedig a levéltárban.  

 Több alkalommal helyettesítettük az általános iskola könyvtárosát, Szabó Katalint. 

 Többen ajándékoztak könyvtárunknak könyveket. A kiadók példányai, valamint a 

tiszteletpéldányok mellett Bán Csaba, Varga Nándor, Dr. Durucz Istvánné, Lövei Sándor, T. 

Kabai Virág és Fodorné Ablonczy Margit ajándékoztak könyvet. 

 Továbbra is ingyenesen van lehetőségünk a MTA Könyvtár és Információs Központon 

keresztül az Arcanum Digitális Tudománytár előfizetésre, amely online, folyóiratok, 

könyvek teljes tartalmú keresésére ad lehetőséget.  

 Januárban V. Ecsedy Judit könyvtári szakember kérésére (OSZK) az OSZK nyilvántartása 

számára a váradi Bibliára vonatkozó részletes tájékoztatást adtunk.  

 Március 16-án szombaton a bajai gyülekezet látogatott Kecskemétre és gyűjteményünkbe is 

betekintettek.  

 Márciusban az Arcanum Adatbázis Kft.-nek, Biszak Sándor részére tájékoztatást adtunk a 

gyűjteményünkben fellelhető időszaki kiadványokról digitalizálással kapcsolatban.  

 Március 30-án a Tilinger Baráti Társaság 38 fővel tekintette meg az Újkollégium dísztermét, 

ahol Bán Magdolna mutatta be az épületet.  

 Május 14-én a 4.a osztály 18 fővel jött rendhagyó könyvtári órára, ahol megnézhették az 

eredeti Vizsolyi Bibliát is.  
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 Június 7 és 14-én Kovácsné Barócsi Edit hittanoktató szervezésében a városi hittanosok 

látogattak el könyvtárunkba. 

 Július 4-én Szekszárdról érkezett egy ifjúsági csoport, a könyvtárat és a dísztermet nézték 

meg. (40 fő) 

 Kiss Ákos kollégám a tavalyi évben is jelentős grafikai munkát végzett, így a tervei alapján a 

templom felújítására plakátok mellett ún. cserépjegyeket, ill. igazolást készített. 

Virágvasárnapra könyvjelzőt, a kiállításra meghívót és kitűzőt, emléklapokat (Kálmán Lajos 

Ifjúsági Népzenei Találkozó), okleveleket, plakátokat, uszodabérletet, karácsonyi képeslapot 

és naptárat tervezett.  

 Szeptember 14-én a Tilinger Baráti Társaság 25 fővel a névadójukhoz kapcsolódó 

Újkollégiumi építési iratokat és a levéltárat tekintették meg.  

 Október 7-én Farkas Dóra hittanoktató vezetésével a 6.d osztály 24 fővel jött el egy rendhagyó 

hittanórára a könyvtárba.  

 November 29-én konfirmációi csendesnapra érkeztek a kiskunhalasi diákok (60 fő). A 

dísztermet és a könyvtárat nézték meg.  

 Ahogy gyülekezeti újságunk 2019/4. számában megírtuk, templomunk felújításakor a 

mesterek egy ún. időkapszulát találtak. Ennek kibontására november 14-én könyvtárunk 

olvasótermében került sor, ahová az elnökség, hivatali dolgozók mellett a gyűjteményi 

bizottsági tagokat is hívtuk. Feladatul kaptuk a megtalált iratok tisztításának, restaurálásának 

ügyintézését, a kézzel írt iratok átírását géppel, valamint a templomtörténet 1919-2019 közötti 

időszakának az összeállítását. Ennek a munkának az elvégzése a 2020. év első felében 

esedékes.  

 

XIV. Levéltár  

Továbbra is két részletben került átutalásra az a 2.000.000,-Ft egyházkerületi támogatás (2019 

évre), melyet az itt tárolt egyházmegyei levéltári anyagok gondozásáért, raktározásáért 

kapunk a Dunamelléki Református Egyházkerülettől. Ez a támogatás a levéltáros bérjellegű 

költségeihez járul hozzá.  
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Nyilvános magánlevéltárként minisztériumi támogatásként 600.000 Ft-ot kaptunk erre az 

évre, amelyből restaurálásra és savmentes dobozok vásárlására fordítottunk.  

2019 márciusában Weszelitsné dr. Lakos Katalin édesanyja Sellye Ibolya szerzői jogainak 

kizárólagos örököse levéltárunk részére magánlevéltári dokumentumait további biztonságos 

őrzésre, kutatási célú hozzáférésre adta át egy megállapodás, letéti szerződés keretében. Az 

adományozó végrendelet értelmében halála esetén a hozzánk került anyag teljes egészében a 

Kecskeméti Református Egyházközség tulajdonát képezi.  

2019. szeptember 24-én hivatalos szakfelügyelői látogatásra került sor levéltárunkban. 

Szabadi István a Tisztántúli Református Egyházkerület Levéltárának vezetője, kirendelt 

szakfelügyelőként első ízben jött el felmérni levéltárunkat. 2014-ben nyilvános 

magánlevéltári státuszunk elnyerésekor a hozzánk ellátogató Dr. Cseh Gergő Bendegúz 

országos szakfelügyelő ígéretet tett arra, hogy a következő évben a kirendelt szakfelügyelő 

eljön hozzánk. Sajnos erre 5 évet kellet várni. Bíró Éva levéltárosunk azonban ez alatt az 

időszak alatt is több esetben kérte István segítségét, így számára nem volt ismeretlen hogy 

levéltárunk milyen problémákkal, nehézségekkel bajlódik. A mostani látogatás a levéltári 

anyag őrzésével, tárolásával, nyilvántartásával és feldolgozásával kapcsolatos kérdéseket 

vizsgálta. A szakfelügyelő meglepődött a nálunk elhelyezett iratok mennyiségén és azon, 

hogy mindezért a Magyar Református Egyháztól semmilyen vagy elenyésző támogatást 

kapunk viszonzásul. A szakmai munkát, dokumentációkat rendben lévőnek találta, viszont 

a kisebb raktárhelyiségben javasolta egy légkondicionáló berendezés beszerelését az állandó 

hőmérséklet fenntartása érdekében. Illetve kérte, hogy a levéltár fondjegyzékét az Országos 

Levéltár részére minden évben küldjük el.  

A levéltárosi beszámolóból ki fog derülni, hogy a tavalyi évben is meglepően sokat keresték 

fel levéltárunkat kutatás céljából illetve kértek segítséget elektronikus úton. Levéltáros 

kollégám a két nagyobb jelentőségű kutatás előkészítéséhez nyújtott segítséget elsősorban. A 

II. világháború és rendszerváltozás közötti időszakot vizsgálók számára nézte át, kutatta a 

nálunk fellelhető dokumentumokat. Sajnálatos hogy ezért kevesebb ideje maradt az iratok 

levéltári programba való feldolgozására. A 2020-as év fő feladatainak egyrészt a fondjegyzék 

végleges letisztázását és a már feldolgozott anyagok feltöltését a számítógépes adatbázisban 

szeretném kérni tőle. Ez elengedhetetlenül fontos lenne ahhoz, hogy az elkészült honlapon a 



28 

 

kutatók számára minél több anyag kereshetővé váljon. Számunkra továbbra is megoldásra 

váró feladat a digitalizálás kérdése. Szeretnénk minél több levéltári anyagot online elérhetővé 

tenni az érdeklődők számára, de ehhez elengedhetetlenül szükség lenne egy könyv 

szkennerre, aminek az ára a mi költségvetésünkbe nem fér bele.  

Az tavalyi évi eszközbeszerzésünk jelentős részét a levéltár kutatóhelyiségének 

berendezésére fordítottuk. Erre azért is volt szükség, mert 2018-ban a művészeti gyűjtemény 

elköltöztetéséhez szükség volt az ottani polcrendszerre, így nagyon üressé vált a helyiség. 

Másrészt a kézikönyvtárunkat, ami ideiglenesen az egyik raktárhelyiség szabad asztalaira lett 

elhelyezve, szerettük volna megfelelő helyre visszapakolni. Egy svéd bútoráruház 

kínálatából tudtunk kiválasztani 400.000 Ft értékben; egy vitrines szekrényt két szélesebb és 

egy keskenyebb polcot, valamint egy komódot és egy függönyt vásároltunk.  

Ezzel nagyon barátságossá, kutatóbaráttá vált a levéltár dolgozószobája.  

 Az egyházmegye gyülekezetei számára továbbra is kérésként és lehetőséggént fogalmazom 

meg, hogy egyrészt az új építkezések, tulajdonszerzések, felújításuk tervdokumentációját a 

megvalósulás után szolgáltassák be levéltárunkba egy példányban.  

Ez több okból is fontos lenne, hiszen volt olyan eset, hogy az egyházközség már nem 

rendelkezett az eredeti iratokkal, de a levéltárunkban ez a dokumentáció elérhető volt, így 

ennek segítségével el tudtak indulni az új beruházás felé. A másik lehetőség, amit kínálunk a 

gyülekezetek számára: a régi 1900, 1950-nél régebbi iratanyag megfelelő, megnyugtató 

módon, letétként való elhelyezése, feldolgozása, nyilvánossá tétele. Az egyházmegyében 

megtörtént gyűjteményi felmérés tapasztalatai alapján nem egy olyan egyházközség van, 

ahol ezek a dokumentációk nem megfelelő módon, rendezetlen állapotban találhatók. Terhet 

vehetnénk le az egyházközségek felelős vezetőiről, ha ezeket a dokumentációkat átadnák 

levéltárunk számára, hiszen nemcsak a megfelelő, előírás szerinti elhelyezését tudjuk 

biztosítani, hanem az utókor számára feldolgozni, és érdeklődők számára rendelkezésre is 

tudjuk bocsátani.  Örülünk annak, hogy a tavalyi évben a tervdokumentációk közül 

beküldésre került és kaptunk jónéhányat, valamint lelkipásztorok jelezték felénk, hogy az 

egyházközség régebbi iratanyagát a továbbiakban nálunk kívánják elhelyezni.  
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Bíró Éva levéltáros beszámolója 

 Egyházközségi levéltári anyag gyarapodása 

 

2019 folyamán az alábbi anyagokkal gyarapodott a levéltár:  

 A kecskeméti adattár anyaga (meghívók, plakátok) 

 Az Új szőlőskert aktuális számai  

 A Lelkészi Hivataltól:   

– 2018. évi keresztelési, konfirmációs, esküvői és temetési adatlapok (4 mappa) 

– A Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesülethez kapcsolódó hangfelvételek, 

műsoros kazetták (34 db kazetta) 

– A Kecskeméti Ref. Ifjúsági Egyesület iratai (1 doboz, 4 mappa, 2 füzet) 

– Hittanoktatással kapcsolatos iratok, létszámjelentők, hitoktatói naplók,1995–2005 (2 

doboz, 6 mappa) 

– Kecskemét régen – összefoglaló és képek az Irányi István-kiállításról 

 A KREK Könyvtárától:  

– Könyvtári iktatás 2016, 2017 (2 doboz) 

– Orgonával kapcsolatos iratok (1 mappa) 

– Tervrajzok, tervdokumentációk (40 doboz) 

– A Kunszentmiklósi Általános Iskola kiviteli tervdokumentációi, 2016 (4 mappa)  

– A kiskőrösi harangtorony tervdokumentációja, 2017 (31 oldal) 

 Gazdasági Hivataltól: személyi iratok (bérjegyzékek, juttatások, nyugdíjügyek) 1991–2012 

(14,72 ifm)  

 Szabó Gábor ny. esperes iratai: levelezések, cikkek, kántorképzővel kapcsolatos ügyek, 

orgonaügyek, konferenciák anyagai (3 doboz) 

 id. Bán Béla lelkipásztor iratai, igehirdetése, személyes dokumentumai (8 doboz) 

 Tóth Jenő Tihamér iratai (bizonyítványok, fényképek, visszaemlékezések – 1930-as évek) (1 

doboz) 

 Cseri Gyula lelkipásztor hagyatéka újabb iratokkal bővült (4 doboz, 7 mappa + füzetek, 

könyvek) 

 Weszelitsné dr. Lakos Katalin letétként levéltárunkban elhelyezte édesanyja, Sellye Ibolya 

levéltári anyagát, publikációit. 

 Fodorné Ablonczy Margit lelkipásztortól: holland ismeretterjesztő diaképek (3 doboz) 

 Bölcsföldi András lelkipásztortól: a Ráday Levéltárból elhozott iratai (Emmaus-ház 

programjai, kecskeméti gimnáziumi anyagok) (2 doboz + mappák) 

 

Könyvek: 

L 621: A Kecskeméti Ref. Gimnázium jubileumi évkönyve. Kecskemét, 2010 
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L 622: Oláh Tamás (szerk.): Dokumentumok az MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárából. 

Budapest, 2018 

L 623: Bíró Sándor – Tóth Endre – Bucsay Mihály – Varga Zoltán: A Magyarországi Református 

Egyház története. Budapest, 1949 

L 624: Kovács Bálint: Ifjakat ifjak által… Budapest, 2007 

L 625: Homicskó Árpád – Nánási László – Stipta István – Törő Csaba Attila: A Kecskeméti 

Református Jogakadémia története 1875–1949. Budapest, 2019 

L 626: „Mi úgymond mennyei polgárok vagyunk…” Válogatás a magyarországi protestantizmus 

történeti emlékeiből a Magyar Nemzeti Levéltárban. Kiállítási katalógus.  

L 627–L 646: Forrásaink a reformációról – sorozat, Magyar Nemzeti Levéltár, 20 kötet.  

L 647–L651: Antalóczy P. – Vígh A.: Kecskeméti Ref. Jogakadémia 1831. Bp., 2006 (5 pld) 

L 652: Sümegi György (szerk.): Kecskemét és a kecskeméti puszták. Kecskemét, 1980 

L 653: A Kecskeméti Ref. Kollégium évkönyve 1998–2000. Kecskemét, 2001 

L 654: Kollégium – Internátus konferencia. Kecskemét, 2006. március 25. Kecskemét, 2006 

L 655: Karlinczky Balázs – Varga Tibor László (szerk.): Folyamatosság és változás. Egyházszervezet 

és hitélet… Veszprém, 2018 

L 656: Bogárdi Szabó István: Pro Rege. Püspöki jelentések 2009–2018. Budapest, 2019 

L 657: Szabó Pál: Életutam. Kecskemét, 2009 

L 658: Az „aranykor” után. Egy elfejtett polgármester: Sándor István. Kecskemét, 2008 

L 659: „Én iskolám, köszönöm most neked…” Iskolatörténeti adattár. Kecskemét, 1997 

L 660: Szentjóby Szabó Andor: Egy új egyházközség születése (Monor-Újtelep). Albertirsa, 2005 

L 661: Kozicz János: Kecskemét címerei és zászlói. Kecskmét, 1996 

L 662: A Szilády Áron Ref. Gimnázium 350 éve 1664–2014. Kiskunhalas, 2014 

L 663: Pintér Gyula: Messzire szórva a fényt… A kunszentmiklósi ref. templom toronysisakjának 

dokumentumai. Kunszentmiklós, 2004 

Összesen: 39 mű, 43 kötet.  

 

Az iskolatörténeti gyűjteményhez:  

Acsay István (összeáll.): Latin szöveggyűjtemény az iskolai auktorokból… Budapest, 1914 

Rédei Gerő (összeáll.): Latin érettségi szöveggyűjtemény. Eger, 1929 

Rédey Gerő (összeáll.): Latin szöveggyűjtemény a klasszikusokból. Eger, 1933 

(Leselejtezve a KREK Könyvtárából.)  
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 Kutatók 

 

2019-ben 21 db kutatási kérelem került engedélyezésre. 

 

Kutatási témák 

A Kecskeméti Reformtus Egyházközség anyagában: 

o Családtörténet (5 kutató) 

o A Kecskeméti Református Egyházközség 1919-ben 

o Református iskolák államosítása 1948-ban 

o A kecskeméti intézményes tűzoltás kezdetei 

o A Solti Református Egyházközség története 

o A Kecskeméti Református Egyesület (1920–1948) 

o Katonai sírhelyek a kecskeméti temetőben 

o Kecskeméti református kántorok élete 

o Tóth László kecskeméti polgármester élete 

o A Kecskeméti Református Egyházközség a szocializmus időszakában (1944–1990) (3 kutató, a 

Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából folyó kutatási projekt részeként) 

 

A Bács-Kiskunsági Egyházmegye anyagában: 

o A Kecskeméti Református Egyházközség a szocializmus időszakában (1944–1990) (3 kutató, a 

Nemzeti Emlékezet Bizottság megbízásából folyó kutatási projekt részeként) 

 

A Budapest-Északi Egyházmegye anyagában: 

o A református egyház az ötvenes években 

o Konkoly Iván lelkipásztor és a református egyetemi misszió 

 

 Kutatási esetek 

száma 
Kutatott iratok száma 

Kecskeméti Egyházközség 56 125 

Bács-Kiskunsági 

Egyházmegye 
26 33 

Budapest-Északi 

Egyházmegye 
2 7 

Összesen: 114 165 

 



32 

 

 
 

 
 

 Kutatószolgálat 

A kutatók tájékoztatása, kiszolgálása helyben, telefonon és e-mailen keresztül történt. 

Fénymásolásért, szkennelésért, nyomtatásért és fotójegyért szolgáltatási díjat számoltunk 

fel, a bevételekről pénztárbizonylatot adtunk. 

Tizenhat alkalommal telefonon, tizenegy alkalommal e-mailben adtunk tájékoztatást. 

 

 Rendezés, iktatás 

Megkezdtem a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye 1952-vel kezdődő 

iratanyagának darabszintű feldolgozását, jegyzék készítését Excel-táblázatban. 

Elkészültem az egyházmegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és azok mellékleteinek 

feldolgozásával az 1952–1960 közötti időszakban.  
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Kutatók száma 2019

Hónap Kutatók száma Kutatott iratok száma Kutatási esetek száma

Január 5 22 7

Február 2 21 8

Március 2 7 6

Április 2 6 4

Május 3 4 3

Június 2 6 4

Július 1 5 1

Augusztus 1 7 1

Szeptember 2 12 8

Október 4 10 5

November 3 10 5

December 3 15 4

Összesen 30 125 56

Kutatási statisztika 2019
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Rendeztem a további időszak közgyűlési anyagait 1990-ig, ezekhez jegyzék még nem készült. 

Részben rendeztem az egyházmegye igazgatási irataiból további anyagokat (igehirdetések, 

lelkipásztoroktól kért jelentések az esperesi hivatal számára, lelkészi kiskörök jegyzőkönyvei 

stb.), ezekhez még nem készült jegyzék.  

 id. Bán Béla lelkipásztor és Tóth Jenő Tihamér iratait darabszinten rendeztem, az 

iratokhoz jegyzéket készítettem Excel-táblázatban. (Összesen 9 doboz iratanyag) 

 Az egyházközségi anyag rendezésére szolgáló fondjegyzéket frissítettem, az 

egyházmegyei anyagok rendezéséhez pedig új fondjegyzéket készítettem. 

 

 Egyéb feladatok 

 Excel-táblázatban naprakész kutatónaplót és kutatási eset naplót vezetek, 

diagramokkal. Az évi gyarapodásról, iratkölcsönzésről, adattárak bővüléséről 

szintén elektronikus nyilvántartást készítek.  

 A lelkészi hivataltól, gazdasági hivataltól, könyvtárból érkező különböző kérések 

(hivatalos iratok, levelek, tervrajzok, anyakönyvi adatok) megválaszolása. 

 

XV. Új Szőlőskert gyülekezeti újság  

 2013 februárjában kaptuk a megbízatást Kuti József elnöklelkész úrtól, hogy vegyük át a 

gyülekezeti újság szerkesztését. Boldogok vagyunk, hogy a hét év alatt kisebb nagyobb 

döccenőkkel, átlagosan évi 4 lapszámmal folyamatosan meg tudtunk jelenni. Egyre több 

visszajelzést kapunk olvasóinktól, hogy színvonalasnak tartják újságunkat, örülnek és 

hálásak, hogy ezen keresztül értesülhetnek gyülekezetünk híreiről.  

 Gyülekezeti újságunk évi négy számának megjelentetésére, valamint a heti 

rendszerességgel megjelenő hirdetőlapokra a költségvetésből 1.200.000,-Ft volt 

előirányozva. Az újság kiadásai a következőképpen alakultak:  

1. szám  449.820,-Ft Megjelent összesen 96. oldalon és 700 példányban 

2. szám  407.400,-Ft Megjelent összesen 84. oldalon és 800 példányban  

3. szám  472.500,-Ft Megjelent összesen 108. oldalon és 600 példányban 

4. szám  411.600,-Ft Megjelent összesen 88 oldalon és 700 példányban 

Vasárnapi és egyéb perselypénzekből, adományokból, könyvtári és gazdasági hivatali 

perselyekből: 

Bevétel összesen: 404.910,- Ft 
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 Egy évre kivetítve körülbelül tudjuk tartani a lapszámonkénti 500,-Ft megjelenési 

költséget. Örülnénk, ha egy picivel több támogatás érkezne az újság megjelentetésére, 

sajnos egyre kevesebben dobnak be a kihelyezett templomi perselyekbe.  

XVI. Művészeti gyűjtemények 

 A 118/2013. határozat értelmében a Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma a 

Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára gyűjteményeihez kapcsolja az 

egyházi kegytárgyak gyűjteményét, a Dr. Irányi Béla néprajzgyűjteményt és a Dr. Szíj Rezső és 

Kovács Rózsa Tudományos és Művészeti Gyűjteményt.  

Kiss Ákos beszámolója 

Vetítőképes előadást tartottam a gyűjteményeinkről a Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvtárában tartott szakmai napon 2019. május 8-án. Az elhangzott előadás anyaga az 

EKE (Egyházi Könyvtárak Egyesülése) honlapján elolvasható. 

 

Néprajzi gyűjtemény 

 A gyűjteményhez elkészítettem a Kölcsönzött tárgyak naplóját, a Mozgatási naplót, és a 

Raktári belépési naplót.  

 Elkészítettem a néprajzi anyag részletes leltárkönyvét is. Az anyagot a következő adatok 

szerint írtam le: leltárszám, megnevezés, méret, talpátmérő, szájátmérő, anyag, technika, 

készítő/alkotó, korszak, készítés helye, szakterület, leírás/használat/tartalom, állag, 

megszerzés módja, megszerzés ideje, gyűjtő, leltározó, gyűjtemény, őrzési hely, kép, 

megjegyzés). Az elmúlt évben az egész néprajzi gyűjteményt felvittem az új leltárkönyvbe. 

48 népi kerámiáról, edényről és üvegdísztárgyról készült részletes leírás és fotó.  

 A kerámiák közül 33 edényt, és üvegdísztárgyat tisztítottam meg, és hoztam át a 

könyvtárba, amelyből kiállítás készült a könyvtár előterében.  

 A nyár folyamán a kiállításhoz kapcsolódva elkészítettem a gyűjtemény logóját is. 

 Megtörtént a viseleti anyagok áthelyezése az új gardróbszekrényekbe. 

 Az elmúlt évben 2 tárgyat kölcsönöztek ki: 
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1. A Kandó Kálmán szakközépiskola kerámiaszak szaktanára kért el egy pirogránit 

díszítőelemet, amely vizsgamunka mintadarabjaként lett felhasználva, és rész vett egy 

kiállításon is, ahol az elkészült vizsgamunkákat állították ki. 

2. Általános iskolánk tanára kért kölcsön egy férfi kozsok népi viseletet, hogy tanórán 

bemutathassa.  

 

Képzőművészeti gyűjtemény 

 A word leltárkönyvet áttettem excel formátumba. 

 Leszedtem a polcok tetejére felhalmozott grafikai munkákat és festményeket. Jelenleg a 

képek mérettől függetlenül egymáshoz vannak döntve a polcokon, amely komoly 

sérülések okozói lehetnek (pl. összeragadnak, karcolódnak, megreped az üveg stb.). A 

másik nagy probléma, hogy túl sok kép van egy polcon. A képek szorulnak, ráadásul több 

sorban vannak elhelyezve, amely következtében nehéz a mozgatásuk, könnyen sérülnek, 

az üvegek elrepednek, eltörnek. Ezt mindenképpen meg kell szüntetni, ezért elkezdtem a 

polcok zsúfoltságának megszüntetését és a polcokon lévő képek szakszerűbb rendezését. 

A képeket méret szerint helyezem el a polcrendszerben. A legalsó szintre kerülnek a 

nehéz, nagyméretű képek, a harmadik, legfelső szinten pedig a könnyebb, kisebb 

méretűek. Amennyire lehet, próbálom az egyforma méretű képeket egymáshoz 

támasztani, hogy keret támaszkodjon kerethez. Továbbá megszüntetem a kétsoros 

elrendezést és kevesebb képet helyezek el egy polcon. 

 Szentiványi Lajos Tavaszi udvar c. festménye kiállításra került a lelkészi hivatal előtti falon. 

Pénzérme gyűjtemény 

 Az elmúlt évben legnagyobb mértékben a pénzérme gyűjtemény helyzete változott meg.  

 Nagy örömmel fogadtuk a felajánlott érméket 2019-ben is, amellyel tovább bővült a 

gyűjtemény. Az adományokat, amelyek a Dominikai Köztársaságból, Panamából, 

Mongóliából, Kínából, Tibetből, Nepálból, Izráelből, Oroszországból, Ukrajnából, 

Lengyelországból, Németországból, Uruguayból, Új-Zélandból, Algériából, Kenyából, 

Hong Kongból érkeztek, folyamatosan dolgozom fel.  

 Az év végén sikerült beszereznünk két éremtartó bőröndöt a hozzá tartozó tálcákkal és két 

fontos eszközt, egy digitális tolómérőt, és egy nagy pontosságú digitális mérleget, amely 
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megkönnyíti a feldolgozást. A bankjegyek számára pedig vettünk egy albumot, amelybe 

30 bankjegyet tudok elhelyezni, de ez később bővíthető. Nagyon köszönöm Lévai 

Krisztiánnak a segítséget, aki átvállalta a két bőrönd és a hozzájuk tartozó tálcák 

megvásárlását!  

 Három feladatot tűztem ki magam elé a gyűjteménnyel kapcsolatban. Ezek közül az első 

a megfelelő tárolás megoldása. A második a teljes anyag szakszerű leírása 

fotódokumentációval kiegészítve. A harmadik feladat pedig a nyilvánossá tétele a 

nagyközönség előtt (kiállítások, előadások, egy album kiadása, stb.).  

 A tárolás megoldása a bőröndök és tálcák vásárlásával elindult. Természetesen ez nem 

elég az egész gyűjtemény számára, a duplumok kimaradnak belőle. Decemberben 

elkezdtem tálcákra helyezni az érméket. Három tálca már el is készült.  

 Nem vagyok numizmatikus, de igyekszem a lehető legpontosabban, legrészletesebben 

feldolgozni az érméket. A tolómérő és a mérleg segítségével a jövőben pontosan le tudom 

olvasni az érmék átmérőjét és súlyát, így ezt a két hiányzó adatot is tudom pótolni a 

leltárkönyvben. A szakszerű leíráshoz viszont elengedhetetlen, hogy egy szakember 

átnézze az anyagot.  

 A nyilvánossá tétel előfeltétele a gyűjtemény pontos, szakszerű leírása és megismerése 

még várat magára. Ezért ennek az évnek fontos feladata egy numizmatikus felkérése a 

gyűjtemény átnézésére. 

 

XV. 2020. évi tervek 

 Az Új Szőlőskert idei négy számának összeállítása, amelyből a 2. száma a templomfelújítás 

miatt kiemelet szám lesz, valamint az Emmaus újság 2020. számának elkészítése a májusi 

egyházmegyei közgyűlésre. 

 Márciusra készül el a gimnázium jubileumi évkönyve, amelyet Ákos kollégám 

megbízással készit.  

 Továbbra is folyamatosan teszteljük, töltjük fel tartalommal és igazítjuk intézményünk új 

honlapját, mert még mindig nem jelenthetjük ki, hogy teljesen kész. 

 Pénzérmék végleges elrendezését, a beszerzett tárlórendszerben való szortírozásukat 

szeretné Ákos kollégám befejezni.  
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 Ígéretet kaptunk arra nézve, hogy hozzáértők segítenek pontosan felmérni az érmék 

értékét is. Folyamatosan várjuk, hirdetjük, hogy azok akik távoli országokba látogatnak 

hozzanak nekünk a most használatos pénzekből ajándékba, ezáltal is gyarapodik 

gyűjteményünk.  

 A tavalyi évben ugyan előrehaladtunk az elektronikus leltárkönyvek pontosításával, az 

állomány pontos felmérésével, de még mindig tudunk ezen javítani és igazítani. 

 Az idei év központi feladatául a könyvek elektronikus feldolgozását tettem. Amikor csak 

időnk és egyéb munkánk engedi, szeretnénk a még fel nem dolgozott tételeket rögzíteni, 

a muzeális anyagban, és a kölcsönözhető állományban is. Ez azt jelenti, hogy rögzítésre 

kerülnek a SZIKLA21 integrált könyvtári rendszerben a lehető legpontosabb 

ismertetőjegyek rögzítésével, valamint vonalkódot kapnak, és címlapjukat beszkenneljük. 

Az érdeklődésre számot adó köteteknél pedig recenzió készül, hogy könyvtári olvasóink 

a honlapon keresztül is tájékozódni tudjanak egy-egy mű tartalmáról.   

 Még mindig súlyos és égető kérdés a számunkra, hogy a könyvtári raktár betelik. Az 

utolsó sornál tartunk a B jelzetű könyvek esetében. Még az utolsó oszlopra kellene új 

polcokat rendelnünk, mert nincs elegendő darab.  

Kecskemét, 2020.02.06. 

 

 

Készítette:   

 

        könyvtárvezető 
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