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BESZÁMOLÓ 

a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Sárospatak 2013. évi tevékenységéről 

 

 

Muzeális gyűjtemény: 2013-ban három nagyobb időszaki kiállítást rendeztünk. Bráda 

Tibor festőművész „A fény újjászületik” című tárlata után  „Számontartva” címmel a 

kommunista egyházüldözés áldozatainak emlékére készült kiállítást mutattuk be. Időszaki 

kiállításaink közül kiemelkedik az októberben nyitott ”AMDG Jezsuita emlékek Északkelet 

Magyarországon” c.  kiállításunk, amihez két napos tudományos konferencia is kapcsolódott 

a NMN Rákóczi Múzeumával közös szervezésben. 

2013 szeptemberében elkezdtük a műtárgyak teljes körű revízióját, mely során a 

meglévő kartonokat új, színes fotókkal egészítettük ki 

A Hit évében 9 előadásból álló sorozatot indítottunk útjára „Miért hiszek?” címmel, 

amely minden alkalommal 200-300 fős hallgatóságot vonzott. 

Könyvtár: Az elmúlt években a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteményben 

a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatok keretén belül jelentős állományvédelmi 

(tisztítás, fertőtlenítés, kötésjavítás) munkát végeztünk a régi, sérült könyveinken. A 2012 

októberében beadott nyertes pályázatunk eredményeképpen ebben az évben három könyvet 

sikerült restauráltatnunk: 

1. Hieronymus: Sextus tomusoperum…Comentariiinduodecumprophetas… (Basileae, 

Frobenius, 1525; 366 p., 30 cm. Koll. 1, R 22) 

CyprianusCaecilius: Opera (Basileae, Frobenius 1520; 515 p.,  30 cm. Koll. 2, R 22) 

2. Hopperus, Marcus: Latino-graecumdictionarium (Basileae, HieronymusCurionis, 

1563,A-Z4, Aa-Li4, a-h5, 32 cm) 

3. FlaviusJosephus: De antiquitatejudeorum. De bellojudaico. Contra Appionem. 

ColoniaAgrippinae, GodefridusHittorpius, 1524. 347 levél; 34,5 cm, R 8 

 

  2013-ban két munkatárs teljes munkaidőben a könyvtár új olvasótermének állományát 

rendezte. Az olvasóteremben 7109db könyvet olvasótermi jelzettel láttak el, ebből  5400 db 

könyvet revízióztak és 4989 rekord került be a Corvina rendszerbe. Ezekről katalóguscédula 

készült és behelyezésre kerültek a folyamatosan épített katalógusunkba. 

A girincsi plébánián kialakított külső raktárunkat felszámoltuk, és az ott lévő könyveket (63 

banános doboz) beszállítottuk Sárospatakra. 
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2013. december 01-től 2014. április 30-ig kulturális közfoglalkoztatás keretében hat 

munkatárs dolgozik a raktári, állomány feldolgozásán. 

Az intézmény önálló honlapot indított 2012-ben, melyet folyamatosan töltünk fel szakmai 

anyagokkal és aktuális hírekkel. 

 

TERVEK 2014-RE 

Muzeális gyűjtemény: 2014-ben ünnepeljük 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 rendezünk Sárospatakon és Jászapátiban. Pályázatot 

készítünk e páratlan képzőművészeti anyag digitalizálására. Ezzel párhuzamosan folytatjuk a 

műtárgyrevíziót. 2014. április 30-án fejeződik be az ”AMDG Jezsuita emlékek Északkelet 

Magyarországon” c.  kiállításunk, melynek anyaga ezt követően Budapesten a jezsuita rend 

által működtetett Párbeszéd Háza kiállítótermében mutatunk be. 

Könyvtár: A Gyűjtemény könyvtárában  folytatjuk a 2013-ban megkezdett munkát. Befejeződik az 

olvasóteremben elhelyezett könyvek teljes feldolgozása. A könyvtári raktárban lévő kötetek tartalmi és 

formai feltárása folytatódik. Elkezdjük a Girincsről beszállított könyvanyag feldolgozását és 

behelyezését a könyvtár állományába. 

 


