
Könyvtári Levelezõ/lap 2002. február28

Egyházi könyvtárak

Református Egyházközség Könyvtára
6000 Kecskemét, Szabadság tér 7., Pf.: 129

Tel.: (76) 320-964

A XVI�XVII. századból csak néhány adat
maradt fönn a könyvtárról. 1701-bõl tulajdonbe-
jegyzést olvashatunk az egyik könyvben. 1741-
ben külön helyiség készült a gyûjteménynek.
1788-ban háromszáz szerzõ mûvei szerepeltek a
könyvtár lajstromában. 1818-tól, Nagy István
könyvtárossága alatt különösen sok régi magyar-
országi nyomtatvány került a könyvtárba. Az
általa készített katalógusban ezerkétszáz mûvet
találunk. 1831-tõl fõiskolai rangú lett a fenntartó
intézmény, megindult a teológiai és jogi képzés.
A század közepe után Hajnal István kétezer
kötetes gyûjteménye jelentõsen gyarapította az
állományt. 1860-ban megszûnt a teológiai kép-
zés, 1875-ben a Jogakadémia kivált a fõiskola
keretei közül. (A kivált intézmény könyvtárát
1908-ban sikerült újra egyesíteni a fõiskola
könyvtárával.) 1912-ben épült a könyvtár mai
otthona. Az állomány nagyobb része jogi és te-
ológiai mûvekbõl áll. Kb. húsz százalék a törté-
neti szakmunkák és forráskiadványok aránya.

Különgyûjtemények: Folyóirattár (kb. 40 ezer
kötet), RMK-gyûjtemény (157 tétel), Kézirattár,
Egyházközségi levéltár, három fiókkönyvtár.

Fenntartó: a Kecskeméti Református Egy-
házközség.

Kutathatóság: nyilvános könyvtár.
Nyitvatartási idõ: keddtõl péntekig 9-tõl 16 órá-
ig, szombaton 9-tõl 12 óráig.

Gyûjtõkör: teológia, fõleg protestantica, egy-
háztörténet, helytörténet.

A könyvtárhoz tartozó gimnáziumi fiókkönyv-
tár fejlesztése kiemelt feladat.

Az állomány nagysága, jellege és feltártsá-
ga:  80 ezer könyvtári egység.

Szerzõi betûrendes cédulakatalógus segít a
tájékozódásban.

Szakkatalógus a teológiai és a gimnáziumi
oktatáshoz szükséges mûvekrõl.

Technikai felszereltség: a számítógépesítés
folyamatban van.

Szolgáltatások: helyben olvasás, kölcsönzés.
Szakirodalom:
Szabadi Sándor: A kecskeméti református

egyház könyvtára = Magyar Könyvszemle, 1961.
p. 308-314.

Adorján Imréné: A ~ = Bács Megyei Könyv-
táros, 1975. 2. p. 48-55.

Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet
Könyvtára

1091 Budapest, Kálvin tér 7. II. e.
1461 Budapest, Pf. 150
Tel./fax: (1) 216-20-54
E-mail: 100263.3557@compuserve.com

A könyvtár alapítása 1995. április 1-jén, az
intézet alapításakor történt. Az intézet célkitûzé-
sei között kezdettõl fogva szerepelt egy megfe-
lelõ felszereltségû könyvtár létrehozása, mely
segíti az intézetet többi céljának megvalósításá-
ban. A gyûjtemény legfõbb részét az adomány-
ként kapott könyvek teszik ki. Sok ajándékot
kaptunk és kapunk több külföldi és hazai szer-
vezettõl, illetve magánszemélyektõl egyaránt.

Fõállású könyvtárosa 1997 óta van könyvtá-
runknak.

A gyûjtemény 1999 januárjáig több helyiség-
ben volt elhelyezve, ami megnehezítette az olva-
sók kiszolgálását. 1999 januárjában készült el a
könyvtár új otthona, hazai és külföldi szerveze-
tek anyagi áldozatának köszönhetõen. Lehetõvé
vált az állomány áttekinthetõbb elhelyezése, és
olvasóinkat is méltó környezetben fogadhatjuk.
Az új könyvtárhelyiség hivatalos megnyitója
1999. április 10-én volt.

Fenntartó: a könyvtár önálló alapítványként
mûködik, tevékenységét összehangolja az egy-
házi testvérintézményekkel (a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem a könyvtár egyik alapítója).

Kutathatóság: nyilvános könyvtár..

Könyvtárról könyvtárra
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Nyitvatartási idõ: hétfõtõl péntekig 9-tõl 16
óráig.

Az állomány jellege, nagysága és feltártsá-
ga: missziológia, egyháztörténet (lásd a gyûjtõ-
körnél) angol, német, holland és magyar nyel-
ven.

Sok olyan külföldi könyv van, ami Magyaror-
szágon csak itt található meg, és a régi magyar
missziós irodalom is itt lelhetõ föl.

Jelenlegi állományunk 3114 könyv, 228
audiokazetta, 77 videokazetta, 170 féle folyó-
irat.

A könyvtár a Corvina integrált könyvtári rend-
szert használja, a Károli Gáspár Református
Egyetem szerverére kapcsolódva. Interneten ke-
resztül majd elérhetõ lesz számos nagy adatbá-
zis, illetve helyben hozzáférhetõ az angliai All
Nations Christian College gyûjteményének adat-
bázisa és egy egyedi adatbázis, mely 3500 ma-
gyar bel- és külmissziói vonatkozású tételt tar-
talmaz (1750�1951).

Könyv alakban hozzáférhetõk: Religion In-
dex I.: Periodicals 1949�1994.;  Religion Index
II.: Multi-author works 1960�1993.; Index to
book reviews in religion 1949�1995.

Szolgáltatások: helyben olvasás, másolatok
készítése.

Technikai felszereltség: számítógép, fénymá-
soló.

Gyûjtõkör: ökumenikus missziológia, misz-
sziótörténet, gyülekezetépítés, misszionárius élet-
rajzok, egyháztörténet, szociológia, kultúr-
antropológia, ökumené, bibliai bevezetések, kom-
mentárok.

AZ ORTODOX EGYHÁZ
GYÛJTEMÉNYE

Szerb Ortodox Egyházmegyei Könyvtár
2000 Szentendre, Pátriárka u. 5., Pf. 22
Tel./fax: (26) 314-457

A könyvtár nagyobbrészt püspökök könyvtá-
raiból alakult. A legjelentõsebbek: Dionisije
Popoviæ (1790�1828), Arsenije Stojkoviæ (1852)
és Georgije Zubkoviæ (1912) püspökök könyvtá-
rai, valamint a gráboci kolostor könyvtára.

Fenntartó: a Budai Szerb Ortodox Egyház-
megye.

Kutathatóság: elõzetes bejelentkezés alapján
(a múzeum nyitvatartási rendjéhez igazodva).

Gyûjtõkör: egyháztörténet, teológia, szlavisz-
tika, szerbisztika, bizantológia, történelem, mû-
vészettörténet, irodalomtörténet.

Az állomány nagysága, jellege és feltártsá-
ga: kb. 23 ezer kötet könyv és 303 periodika.

Túlnyomórészt feltárt.
Szakirodalom:
Huzsvik György: A Budai Görögkeleti Szerb

Püspöki és Egyházmegyei Könyvtár Szentend-
rén = Pest megye könyvtárai, Budapest, 1965.

Cèíäèê Íàäåæäà, Îïèñ ðóêîïèñà è ñòàðèõ
øòàìïàíèõ ê�èãà Áèáëèîòåêå Ñðïñêå
ïðàâîñëàâíå åïàðõè¼å áóäèìñêå ó
Ñåíòàíäðå¼è, Áåîãðàä�Íîâè Ñàä 1991.

Ìèð¼àíà Áàáè� è Ñâåòëàíà £àí÷è�, Êàòàëîã
ê�èãà áèáëèîòåêå Ñðïñêå ïðàâîñëàâíå
åïàðõè¼å áóäèìñêå: îä XIX-XX âåêà. 1. Ê�èãå
íà ñðïñêîì ¼åçèêó, Áåîãðàä�Íîâè Ñàä 1992.
2. Ê�èãå íà ñòðàíèì ¼åçèöèìà, Áåîãðàä�Íîâè
Ñàä 1992.

Áðàíêà Áóëàòîâè�, Êàòàëîã ñåðè¼ñêèõ
ïóáëèêàöè¼à áèáëèîòåêå Ñðïñêå ïðàâîñëàâíå
åïàðõè¼å áóäèìñêå: îä XIX-XX âåêà. Áåîãðàä�
Íîâè Ñàä 1992.

Êàòàëîã ê�èãà ëè÷íå áèáëèîòåêå Ãåîðãè¼à
Çóáêîâè�à ðåäàêòîð Ìàðà Òîäîðîâè�.
Áåîãðàä�Íîâè Ñàä 1994.

Transzliterálva:

Sindik Nade�da: Opis rukopisa i starih
�tampanih knjiga biblioteke Srpske pravoslavne
eparhije budimske u Sentandreji, Beograd-Novi
Sad, 1991.

Mirjana Babiæ i Svetlana Janèiæ: Katalog
knjiga biblioteke Srpske pravoslavne eparhije
budimske: od XIX�XX. veka.

1. Knjige na srpskom jeziku, Beograd-Novi
Sad, 1992.

2. Knjige na stranim jezicima, Beograd-Novi
Sad, 1992.

Branka Bulatoviæ: Katalog serijskih pub-
likacija biblioteke Srpske pravoslavne eparhije
budimske: od XIX�XX. veka, Beograd-Novi Sad,
1992.

Katalog knjiga liène biblioteke Georgija
Zubkoviæa. Redaktor Mara Todoroviæ, Beograd-
Novi Sad, 1994.


