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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2016- RŐL 

 

 MÚZEUM 

I. Kiállítások: 

1. „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 

2. Úszó házak és mások. Nádas Alexandra festőművész munkáinak bemutatása 

2016. május 23-szeptember 17-ig 

 3.A Biblia mint múzsa 

          2016. szeptember 18- 2017. március 30-ig 

          Kiállítás Kass János Ószövetség témájú grafikáiból. A kiállítás az Ars Sacra fesztiválhoz 

kapcsolódóan nyílt meg.        

4. Demeter István festészete. Kiállítás Budapesten a Szabó Ervin Könyvtár XI. kerületi fiókjában. 

2016. 02.18-2016. 03.30-ig. 

II. Múzeumi rendezvények 

1. Intézményünk programjaival kapcsolódik az egyház missziós és evangelizációs munkájához. Az 

Irgalmasság évében Irgalom a családban címmel Papp Miklós morálteológus, a Sapientia 

Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára tartott előadást 2016. 04.18-án 

2. Múzeumok éjszakája 2016. 06. 16. 

Harmadszor kapcsolódtunk be az országos rendezvénybe.  Az eddigi évek sikerét látva az idén is 

megrendezzük a 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. A rendezvényt a Városi Képtárral közösen 

ikerprogramok beiktatásával szerveztük. 



2 
 

3. Mozaik múzeumtúra intézményünkben is beindul 

 

4. Nyitott templomok napja. 2016.09.17. Toronytúra a bazilikában. Bazilika tornyának 

megnyitása. Látogatás vezetéssel. 

 

5. Őszi Szent Erzsébet Napok 2016. november 15-22. 

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.2016-ben közel 600db műtárgy teljes körű 

revíziója történt meg, ami jelenti DEPO adatbázisban a rögzítését, fotókkal együtt, valamint a 

leírókartonként konvertált változat kinyomtatását. 

IV. Műtárgyvédelem 

Két jelentős műtárgy restaurálását végeztettük el. Anton Rhomberg: A Szent család  Keresztelő 

Jánossal c. festményét (1826), valamint a miskolci minoriták templomából gyűjteményünkbe került , 

A XVIII. század második felére datált betlehemi csillagot, melynek kör alakú 

középmezejében lévő, Háromkirályok hódolatát ábrázoló festmény Lieb Ferenc alkotása. 

 

V. Kiadványok 

Intézményünk 2014-ben Folia Collecta címmel kiadványsorozatot indított. 2015-ben megjelent 

Demeter István: Éveim című önéletírása. 2016 februárjában kiállítással egybekötött könyvbemutatót 

tartottunk Budapesten. A Folia Collecta kiadványsorozatnak újabb Demeter István: Hadinapló. Folia 

Collecta III. című kötete nyomdakész állapotban elkészült. 

VI. Múzeumi szakfelügyelet. 

Intézményünkben 2016. 08. 09-én az EEMI megbízásából, Papp Katalin elvégezte a múzeum teljes 

körű szakfelügyeleti vizsgálatát, amelyet a minisztérium elfogadott. A intézményünk működését 

minden vizsgálati szempontból megfelelőnek találta.  

 KÖNYVTÁR 

I. Könyvtári feldolgozómunka 

2016. december 31-ig összesen 3191 db rekord készült a Corvinában.  Ez a többkötetes 

könyvek miatt kb. 3600 db dokumentum feldolgozását jelenti. Csak a 2016-ban bevételezett 

könyvekről készült cédulákat nyomtattuk ki. 

Monok István szakmai támogatásával elkezdődött a muzeális könyvanyag feldolgozása. 

Kelemenné Farkas Katalin - a SZTE Klebelsberg Könyvtár Régi Könyvek Tárának 
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könyvtárosa - az emeleten elhelyezett muzeális könyvek adatainak fotózásával elkezdte azok 

feldolgozását. 

II. Revízió 

2015.07.13-án kezdtük a teljes körű revíziót. A revíziót 2016. április végén fejeztünk be. 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. 

III. Gyarapodási adatok 

Állományba vett könyvek: pályázatokkal nyert, ajándékként kapott és vásárlásokkal gyarapodott 

könyvek száma: 529 db , értéke 955.875,-Ft. 

 LEVÉLTÁR  

A tolcsvai plébánia levéltári anyagainak beszállítása, 2016 márciusában. Az anyag feldolgozásra került 

és fond jegyzék készült róla. A feldolgozott anyag 21, savmentes levéltári dobozt tölt meg. 

 

. 

TERVEK 2017-Re 

 MÚZEUM 

I. Kiállítások 

1. Demeter Istvánra emlékezünk. 

A gyűjtemény Folia Collecta sorozatának III. köteteként megjelenő Hadinapló 

bemutatásához kapcsolódó képzőművészeti kiállítás. 2017. 04 03.-2017.07. 30-ig  

2. „Engem várnak a szigetek” Molnár Mária misszionáriusnő életének bemutatása. 

Sárospatak a magyarországi reformátusság történetében jelentős város. Az ökumené 

szellemében, a keresztény testvéri kapcsolatok erősítése a célunk ezzel kiállítással, 

amellyel kapcsolódunk a reformáció 500. évfordulójához. 

3. Váli Dezső: Keresztút 

Az Ars Sacra hete alkalmából nyíló kiállítás. 2017. szeptember - 2018.február. 

 

III. Múzeumi rendezvények 

1. Múzeumok éjszakája  

Az eddigi évek sikerét látva az idén is megrendezzük a 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. 
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6. Őszi Szent Erzsébet Napok 2016. november 15-25. 

Ennek keretében november 23-án rendezzük meg az „Oktatás és nevelés a történelmi Egri 

Egyházmegyében” című konferenciát. 

 

7. Könyvbemutatók 

        Éveim. Demeter István önéletírása 2. A tábori lelkész hadinaplója. Folia Collecta III.  

        A Gyűjtemény kiadványsorozata új kötetének országos és helyi bemutatói: Budapest, Jászapáti, 

Sajószentpéter, Sárospatak, Kisvárda.     

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 

A Folia Collecta sorozat IV. kötetének előkészítése. A kötet az oktatás nevelés a történelmi Egri 

egyházmegyében konferencia anyagát tartalmazza. 

 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. 

 LEVÉLTÁR 

Bartha Béla egykori pataki plébános irathagyatékának feldolgozása. papi irat hagyaték beszállítása 

Legyesbénye, Fáj községekből.  

 

Sárospatak, 2017. február 15. 

 

 

Dr. Szabó Irén 

igazgató 

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény 
Sárospatak 


