SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015- RŐL

MÚZEUM
I. Kiállítások:

1. 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. A Demeter 100 kiállítást 2015. június 10-ig.
Minden kiállításról tudósítást adtunk a gyűjtemény és az Egri Egyházmegye honlapján. www.rkegy.hu
2. „Tűzben érkezik az Úr”
Tűzzománc kiállítás 2015. június 15-től 2016. január 30-ig Bessenyei Valéria, Czóbel Marianna,
Hernádi Paula és Rudó Anna művészek szakrális témájú munkáiból
II. Múzeumi rendezvények
1. Előadássorozat

A megszentelt élet éve alkalmából előadássorozatot indítottunk A megszentelt élet pedagógiája
címmel. .Az év során az Egri Főegyházmegyében iskolát fenntartó szerzetesrendek
mutatkoztak be. Elsőként a piaristák ( 03.09.), majd a szalézi szerzetesrend (04.20.). Október
19-én a jezsuita rend és az Őszi Szent Erzsébet Napok keretében a ferences rend (11. 16-án)
Látogatók száma alkalmanként 60-70 fő.
2. Múzeumok éjszakája 2015. 06. 20.
Második alkalommal 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; A program középkori ruhák bemutatójával és
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viselettörténeti előadással indult, amit a miskolci Régizene Együttes koncertje követett Árpád-házi
Szent Erzsébet korára utalva. A nap során több mint 500 látogatója volt az intézménynek.
3. EME konferencia 2015. október 19-20.
Az Egyházi Muzeológusok Egyesületének éves konferenciájának és szakmai ankétjának
szervezői és házigazdái voltunk. Az ország egész területéről a protestáns és katolikus
gyűjtemények valamint több állami muzeális intézmény munkatársainak részvételével
megtartott rendezvény résztvevőinek száma 32 fő volt.
4. Őszi Szent Erzsébet Napok 2015. november 14-28.
III. Múzeumi műtárgyfeldolgozó munka
Folytatódott a műtárgyállomány revíziója, a leltárkönyv, a gyarapodási napló, a leírókartonok
adatainak (l alkotó, tárgy megnevezése, méret, technika, anyag) pontosítása, és az összevetett,
pontosított adatok DEPO adatbázisában való rögzítése. A munkafolyamat során a közforgalmú
terekben található közel százötven tárgy revíziója, adataik elektronikus felvétele megtörtént. Az adatok
pontosítása miatt szükséges volt az OKGYK-ban őrzött hétszáz leírókarton digitalizálása, illetve egy
digitális gyűjteményi műtárgyfotó-archívum létrehozása.2015-ben 143db műtárgy teljes körű revíziója
történt meg, ami jelenti DEPO adatbázisban a rögzítését, fotókkal együtt, valamint a leírókartonként
konvertált változat kinyomtatását.
IV. Műtárgyvédelem
1. 2015. évi költségvetésből megvalósítottuk az intézmény nyílászáróinak árnyékolását,
megoldva ezzel a könyvek és műtárgyak fényvédelmét.
2. Két sikeres műtárgy-, és állományvédelmi védelmi pályázatunk volt az NKA-nál. A
műtárgyvédelmi pályázat keretében savmentes fóliát és kartonokat vásároltunk, valamint a
páramérő készülékeinket kalibráltattuk. A pályázat összege:525.526,-Forint
Az állományvédelmi pályázat keretében beszereztünk egy nagyteljesítményű páraelszívó
berendezést a középkori pincében lévő kőtár klimatikus viszonyainak javítására. A pályázat
összege:600.000,- Forint
V. Kiadványok
Intézményünk 2014-ben Folia Collecta címmel kiadványsorozatot indított. 2015-ben megjelent
Demeter István: Éveim című önéletírása. Könyvbemutatót tartottunk Sajószentpéteren, Egerben,
Jászapátiban, Sárospatakon és 2016 februárjában Budapesten.

KÖNYVTÁR

I.

Könyvtári feldolgozómunka

2015. december 31-ig összesen 5178 db rekord készült a Corvinában és ugyan ennyi
katalóguscédula kinyomtatása történt meg. Ez a többkötetes könyvek miatt kb. 5400 db
dokumentum feldolgozását jelenti. Az olvasóteremben elhelyezett folyóiratokat kardexlapokon
nyilvántartásba vettük. A padláson lévő folyóiratok feldolgozása folyamatban van.
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II.

Revízió

2015.07.13-án kezdtük a teljes körű revíziót. Kőszeginé Tóth Judit vezetésével négy kulturális
közfoglalkoztatott munkatárs bevonásával. A revízió elsődleges célja a tulajdon vagyoni felmérése,
darabszám és érték alapján: az állomány mennyiségének valamint a hiányoknak a megállapítása, ezért
az ellenőrzés a gyűjteménynek és az állomány-nyilvántartásoknak az egybevetését jelenti. A
jogszabályok a vagyoni összérték megállapítását is előírják, de a leltárkönyvbe 2010-ig sem az
ajándékként bevételezett dokumentum becsült értéke nem került beírásra. 2010-től is csak a vétel
értéke került a leltárkönyvbe, így ezt megállapítani nem lehet.
2015.07.13-től év végéig 18.819 db beleltározott és 2005 db leltározatlan dokumentum
állományellenőrzését, állományvédelmét végeztük el. Ez összesen 20.824 db.
III. Gyarapodási adatok:
Újonnan beszerzett, beleltározott könyvek száma: 709 db , pályázatokkal nyert és vásárlásokkal
gyarapodott könyvek értéke 635.188,-Ft. Márai programban nyert dokumentumok: 57 db 119.049,- Ft
értében, a Nemzeti Könyvtár sorozat köteteit, 12 db 26.010,-Ft értékben és a NKA könyvtámogatási
program keretében kapott könyveket, 52 db 185.320,-Ft értékben
Olvasók száma: 2013-tól áttértünk az olvasók számítógépes nyilvántartására, kölcsönzésre. Olvasók
száma 88 fő, 2015-ben 31 új olvasó iratkozott be.

II. Szakmai rendezvények
2015. 06. 29.-07.01. Egyházi Könyvtárak Egyesületének közgyűlésének
konferenciájának ebben az évben házigazdái és társszervezői voltunk.

és

országos

TERVEK 2016-RA
MÚZEUM
I. Kiállítások

1. Nádas Alexandra festőművész munkáinak bemutatása
2016. május 23-szeptember 17-ig
2. A Biblia mint múzsa
2016. szeptember 18-november 20.
Kortárs festők bibliai témájú alkotásaiból kiállítás az Ars Sacra fesztivál alkalmából.
II. Múzeumi rendezvények
1. Irgalom a családban. Papp Miklós morálteológus előadása 2016. 04.18.
2. Múzeumok éjszakája 2016. 06. 16.
Harmadszor kapcsolódtunk be az országos rendezvénybe. A Az eddigi évek sikerét látva az
idén is megrendezzük a programot. Témánk a szakrális ostya készítése, hagyományai és
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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 2016. november 15-22.
5. Könyvbemutatók
A Gyűjtemény kiadványsorozata új kötetének országos és helyi bemutatói
 Demeter István: Hadinapló. Folia Collecta III.

III. Múzeumi feldolgozó és műtárgyvédelmi munka
2016-ben folytatjuk a műtárgyrevíziót, műtárgyak feldolgozását, gyarapodási naplóban és színes
fotókkal ellátott leírókartonokon. Folytatjuk a digitális nyilvántartás felépítését.
IV. Kiadványok
Intézményünk 2014-ben elindított Folia Collecta kiadványsorozatnak újabb kötetét jelenteti meg. A
gyűjtemény őrzi Demeter István római katolikus pap, költő és festő hagyatékát.
Demeter István: Hadinapló. Folia Collecta III. A szöveget gondozza, lábjegyzeteket és az előszót írja
Szakály Sándor történész és Barna Gábor néprajzkutató.
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, 2016. február 29.

Dr. Szabó Irén
igazgató
Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény
Sárospatak

4

