SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014- RŐL

MÚZEUM
I. Kiállítások:
1. ”AMDG. Jezsuita emlékek Északkelet-Magyarországon”
2014. április 30-án ért véget az ”AMDG. Jezsuita emlékek Északkelet Magyarországon” c.

kiállításunk. A kiállítás egy része ezt követően Budapesten a jezsuita rend által működtetett
Párbeszéd Háza kiállítótermében került bemutatásra.
2. Demeter 100
2014-ben ünnepeltük Demeter István pap, költő és festő születésének 100. évfordulóját. Ebből az
alkalomból a Gyűjteményünkben elhelyezett több mint 5000 darabot számláló grafikai, festészeti
hagyatékból válogatva kiállítást rendeztünk Sárospatakon, Jászapátiban és Sajószentpéteren. Minden
kiállításról tudósítást adtunk a gyűjtemény és az Egri Egyházmegye honlapján. www.rkegy.hu
II. Múzeumi rendezvények
1. Múzeumok éjszakája 2014. 06. 21.
Először kapcsolódtunk be az országos rendezvénybe. Közös programot szerveztünk a Városi
Képtárral. Témánk a szakrális és a profán ostya készítése, hagyományai és gyakorlata konkrét
bemutatóval és kóstolóval; a középkori kolostori kertkultúra bemutatása előadás és gyógynövény
ismertetés, bemutató és teakóstolás kíséretében; valamint origami rózsa hajtogatása Árpád-házi Szent
Erzsébet szimbólumára utalva. A nap során több mint 500 látogatója volt az intézménynek.
2. Kulturális Örökség Hétvége 2014. 09. 20-21.
2006 óta minden évben bekapcsolódunk az országos rendezvénysorozatba. 2014-ben két tematikus
sétát vezettünk. Bizánci emlékek és kortárs alkotások Sárospatakon valamint Szent Erzsébet emlékek
Sárospatakon címmel.
3. Ars Sacra. Szakrális Művészetek Hete 2014. 09. 22-25.
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Közös rendezvényt szerveztünk a PIM Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumával. A „Szent Erzsébet
ereklyéi” című fotókiállításunkat mutattuk be a Magyar Nyelv Múzeumában és Dr. Szabó Irén tartott
előadást az ereklyetisztelet kialakulásáról. A Szent Erzsébet Házban pedig a Magyar Nyelv
Múzeumának igazgatója Nyiri Péter tartott előadást a középkori magyar nyelvről, amihez írástörténeti
múzeumpedagógiai foglalkozás kapcsolódott.
4. Őszi Szent Erzsébet Napok 2014. november 14-28.
11. 17. A felújított sárospataki bazilika művészeti munkáinak, A tűz története üvegablak és oratóriumi
tűzzománc alkotások vetítettképes bemutatása. Bemutatták az alkotóművészek: Bráda Tibor
festőművész és Rácz Gábor tűzzománc művész..

III. Múzeumi feldolgozó és műtárgyvédelmi munka
Pályázatot nyújtottunk be a MMA-hoz Demeter István páratlan képzőművészeti hagyatékának
digitalizálására, de a pályázatunk nem kapott támogatást. Ezzel párhuzamosan folytattuk a

műtárgyrevíziót, műtárgyak feldolgozását, gyarapodási naplóban (331 db) és színes fotókkal
ellátott leírókartonokon (93 db). Pályázati úton beszerzett savmentes papírok közé helyeztük a
Demeter István teljes képzőművészeti hagyatékát.
IV. Múzeumpedagógiai foglalkozások
1. 2014. 06. 09-én, pünkösd vasárnap Szent Erzsébet szentté avatásának évfordulóján egész
napos program keretében Orient Enikő textil és origami művész két munkatársunk
segítségével három féle papír és textil rózsakészítési technikát tanított.
2. 2014. 09. 23.
Ars Sacra. Szakrális Művészetek Hete rendezvény keretében origami
rózsa készítés. Írástörténeti gyakorlatok. Írás lúdtollal, pennával, töltőtollal. A résztvevők: 24
fő gimnáziumi tanuló.
3. 2014. 11. 07. Origami Világnapja rendezvényéhez kapcsolódva általános iskolás diákok
számára foglalkozást szerveztünk 42 fő részvételével. Téma a bagoly volt.
V. Kiadványok
Intézményünk 2014-ben Folia Collecta címmel kiadványsorozat indítását határozta el. Elsőként a
jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából 2013-ban rendezett
konferencia anyaga jelent meg, „Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon” címmel.
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KÖNYVTÁR

Olvasóterem:
2014-ben folytatódott és befejeződött az olvasóterem állományának revíziója. A Corvina rendszerben
bibliográfiai leírást készítettünk, valamint katalógus cédulát írtunk. A már beleltározott könyveket
ellenőriztük, a példányrekordban javítottuk. Ellenőriztük a kölcsönzési adatokat: példánytípusát, a
kölcsönzési típust, az állandó és aktuális lelőhelyet, a teremkódot.
A 131 db rossz állapotú könyvet kiemeltük, selejteztük, ezekről törlési jegyzőkönyv készült.
2013-tól áttértünk az olvasók számítógépes nyilvántartására, kölcsönzésre. Így beiratkozott olvasók
száma 57 fő. 2014-ben befejeződött az olvasóteremben lévő 7527 db könyv feldolgozása. Májusban
megtörtént az olvasóterem ellenőrzése: a könyv adatainak egyeztetése a Corvinában lévő leírással.
Raktár:
A raktárban 7134 db dokumentum került elhelyezésre. Ezek egy része már a raktárban volt, másrészt a
padlásról, külső raktárakból kellett beszállítani. Ezt a munkát 2013. december elejétől 2014. április
végéig 6 új munkatárs végezte kulturális közfoglalkoztatás keretében. Feladatuk a 1794 db
szépirodalmi könyv Cutter-számozása, sorba rendezése, majd a 4713 db ismeretterjesztő könyv raktári
jelzettel (ETO + Cutter-szám) való ellátása, sorba rendezése volt. Elhelyezték a 150 db hanglemezt,
163 db régi könyvet, a 219 db-os külön gyűjteményt és 95 db duplumot.
2014 szeptemberétől 3 fő kulturális közfoglalkoztatott munkatárs folytatta a könyvtári feldolgozó
munkát. Megtanulták a könyvek tartalmi, formai feltárását, a könyvek adatairól a Corvina rendszerbe
készítettek rekordokat. Így 2014. végén a raktárban lévő állományról 3231 rekord és cédula készült,
ami kb. 3500 db dokumentum feldolgozását jelenti.
Folyóiratok:
Az olvasóteremben elhelyezett folyóiratokat kardexlapokon nyilvántartásba vettük. A padláson lévő
folyóiratok feldolgozása folyamatban van. 2620 db folyóiratot vettünk nyilvántartásba. 2014-ben 105
db-bal gyarapodtunk
Gyarapodási adatok:
2014-ben beleltározott könyvek száma: 1521 db. Ajándékként vételeztük be a Márai programban
nyert dokumentumokat, a Nemzeti Könyvtár sorozat köteteit és a NKA könyvtámogatási program
keretében kapott könyveket, amely összesen 196 db, értékük 693.521,-Ft. Vásárlás útján
gyarapodtunk 103 db könyvvel, ezek értéke 194.547,-Ft. Beleltározott összes dokumentumok száma
december 31-én 20.432 db.
„Könyvtár a kertben” címmel új programmal kívántunk a látogatókat megnyerni. Augusztus 11-30ig naponta 13-16.30-ig a diófa árnyékában rendeztük be a „könyvtárat”, ahol folyóiratokat, könyveket
olvashattak és a könyvtár fölös példányaiból válogathattak az érdeklődők. 3 önkéntes várta az
olvasókat. Nem volt igazán sikeres a próbálkozás, nem sok érdeklődő volt.

3

TERVEK 2015-RE

MÚZEUM
I. Kiállítások

1. Demeter 100
2015. június 30-ig tart nyitva Demeter István hagyatékából rendezett kiállítás. Ehhez kapcsolódóan
tanulmány megjelentetése a Zempléni Múzsa című folyóiratban.
2. A tűz fénye és melege
A Muravidéki Alkotókörhöz tartozó három tűzzománc művész szakrális témájú munkáiból nyílik
kiállítás 2015 júliusában. Zárás a Katolikus Kultúra Hete rendezvény után.
II. Múzeumi rendezvények
1. A megszentelt élet pedagógiája. Előadássorozat és műhelymunka a megszentelt élet
évében.
2015. 03. 09. Bemutatkozik a piarista rend.
2015. 04. 20. Bemutatkozik a szalézi szerzetesrend. Kazincbarcikai Don Bosco Iskola.
2015. 10. 19. Bemutatkozik a jezsuita szerzetesrend. Jezsuita oktatás és pedagógia gyakorlata.
2015. 11. 16. Bemutatkozik a ferences szerzetesrend.
2. Múzeumok éjszakája 2015. 06. 20.
Másodszor kapcsolódtunk be az országos rendezvénybe. A tavalyi sikert és nagy érdeklődést
tapasztalva az idén is megrendezzük a múzeumok éjszakája programot. Témánk a szakrális
ostya készítése, hagyományai és gyakorlata konkrét bemutatóval és kóstolóval, valamint a
középkori kolostori kertkultúra bemutatása előadás és gyógynövény ismertetés és teakóstolás
kíséretében.
3. Katolikus Kultúra Napjai
Demeter István római katolikus pap második világháborús hadinaplójának bemutatása.
4. Őszi Szent Erzsébet Napok 2015. november 15-22.
5. Könyvbemutatók
A Gyűjtemény új kiadványsorozatának köteteinek országos és helyi bemutatói
 Demeter István: Éveim. Folia Collecta I.
 Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon. Folia Collecta II.
 Demeter István: Hadinapló. Folia Collecta III.

III. Múzeumi feldolgozó és műtárgyvédelmi munka
2015-ben folytatjuk a műtárgyrevíziót, műtárgyak feldolgozását, gyarapodási naplóban és színes
fotókkal ellátott leírókartonokon. Elkezdjük a digitális nyilvántartás felépítését.
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2015. évi költségvetésből tervezzük megvalósítani az intézmény nyílászáróinak árnyékolását,
megoldva ezzel a könyvek és műtárgyak fényvédelmét.
IV. Kiadványok
Intézményünk 2014-ben elindított Folia Collecta kiadványsorozatnak újabb két kötetét jelenteti meg.
A gyűjtemény őrzi Demeter István római katolikus pap, költő és festő hagyatékát.
1. Demeter István: Éveim. Szöveget gondozta és az előszót írja Barna Gábor néprajzkutató.
2. Demeter István: Hadinapló. A szöveget gondozza, lábjegyzeteket és az előszót írja Szakály Sándor
történész.
KÖNYVTÁR
I. A raktárban lévő állomány tartalmi és formai feltárásának folytatása a Corvina nyilvántartó
rendszerben. Katalóguscédulák készítése, katalógusba történő beépítése.
Muzeális könyvállomány nyilvántartásba vétele, tartalmi és formai feltárása a Corvina nyilvántartó
rendszerben. Katalóguscédulák készítése, katalógusba történő beépítése.
Feldolgozatlan, régi folyóiratok kardexlapos nyilvántartásba vétele, tékázása. A Vigilia folyóirat
komplettálása és köttetése.
A szakmai háttérmunka mellett célunk az olvasói és látogatói létszám növelése célzott könyvajánlások
készítésével és tematikusan kigyűjtött mozgókönyvtári anyag kiajánlásával.

Sárospatak, 2015. február 20.

Dr. Szabó Irén
igazgató
Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény
Sárospatak
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