Calvin J. Teológiai Akadémia Könyvtára
Knižnica Teologického inštitútu J. Calvína

Cím:
Komárom, Jókai utca 34.
A könyvtár épülete a református templom mögötti udvarban található.
Postacím:
Teologický inštitút J. Calvina
Calvin J. Teológiai Akadémia (CJTA)
P.O.Box 79
945 01 Komárno
Tel./Fax: 00421/(0)35/77-01-853
Internet cím: www.refteologia.sk
www.facebook.com/cjta.komarom
A könyvtár nyitva tartása:
Kedd – Csütörtök: 09.00 – 16.00
Szombat: 09.00 – 14.00 (egyeztetés alapján)
A könyvtár munkatársai:
Mgr. Czinke Zsolt PhD. – titkár, főkönyvtáros, református lelkipásztor
E-mail: czinke@refteologia.sk
Mobil: 00421/(0)905/866-076
ThDr. Erdélyi Zoltán – könyvtáros, református lelkipásztor
E-mail: ref.erdelyi.zoltan@gmail.com
Mobil: 00421/(0)903/427-008
Bemutatkozás:
A Calvin J. Teológiai Akadémia (CJTA) alapításának éve: 1994. Bejegyzését a Szlovák
Köztársaság Kulturális Minisztériuma 1995. május 30-án keltezett MK 275/1995-320-as számú
leirata rögzíti. A Selye János Egyetem megalakulásáig a felvidéki református lelkészek és
hitoktatók képzését biztosította.
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház tudományos intézete, mely a komáromi
Selye János Egyetem Református Teológiai Karával közösen folytat tudományos

tevékenységet. A Magyar Tudományos Akadémia által nyilvántartott Kárpát-medencei Magyar
Tudományos Műhelyek egyike. A kutatások során szorosan együttműködik más – szlovákiai és
külföldi – tudományos intézetekkel.
Feladata a teológiatudomány művelése; református lelkészek, pedagógusok, hitoktatók
és a diakónusi- és szociális munkát végzők továbbképzése; felnőttképzés; a magyar református
identitás erősítésének elősegítése; konferenciák, szimpóziumok, táborok, találkozók
szervezése; publikációk és tudományos folyóirat (Teológiai Fórum) megjelentetése; teológiai
könyvtár működtetése.
A könyvtár célja:
1. A Selye János Egyetem Református Teológiai Kar (SJE RTK) hallgatóinak és oktatóinak
színvonalas szakirodalommal való ellátása, és kutatómunkájuk segítése.
2. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SzRKE) lelkészeinek és hitoktatóinak
szakirodalommal való ellátása, és a kutatómunka segítése.
A könyvtár gyűjtőköre:
– Teológiai szakirodalom az Ószövetség, Újszövetség, rendszeres teológia, gyakorlati
teológia, egyháztörténet tárgyköréből.
– Filozófiatörténet,
vallástörténet,
művelődéstörténet,
társadalomtudományok,
történelem.
– Teológiai szakfolyóiratok, különös tekintettel a szlovákiai magyar sajtótermékekre.
A könyvtár által gyűjtött dokumentumtípusok:
– Könyv, időszaki kiadvány, DVD, CD.
Teológiai könyvtárként arra törekszünk, hogy az általunk gyűjtött dokumentumok közvetlenül
kapcsolódjanak az oktatáshoz, támogassák a kutatást, ezért a kurrens irodalom beszerzésén
kívül gondolunk a retrospektív fejlesztésre is.
A könyvtár állománya:
Jelenleg közel 35 000 könyvtári dokumentum. Az időszaki kiadványok száma közel 170 féle
magyar és külföldi folyóirat, melyben számos egyedi (cseh)szlovákiai magyar sajtótermék
található 1920-tól napjainkig.
A könyvtár használói:
1. A SJE RTK hallgatói, oktatói és kutatói,
2. A SJE karainak könyvtárhasználói, valamint igény szerint más egyetemek hallgatói, oktatói.
3. A SzRKE lelkészei, hitoktatói
4. Külső kutatók.
Olvasóterem:
Jelenleg 20 fő használhatja egyszerre olvasótermünket, ahol internet hozzáférés áll a az olvasók
és a kutatók rendelkezésére.
A könyvtár adatbázisa:

A könyvtár állománya a Szirén Intergrált Könyvtári rendszerben van feldolgozva, mely az
interneten keresztül is elérhető a www.sziren.com portálon. Az állomány feldolgozása
folyamatos, jelenleg közel 75%-os.
Az olvasóteremben elhelyezett személyi számítógépek az olvasók számára lehetővé
teszik az önálló adatkezelést.
A kívánt dokumentum kereshető a szerző neve, a könyv címe, a címek egyes szavai, a
kiadó, a kiadás helye, és ideje, az ISBN szám, az ETO jelzett, esetleg tárgyszó alapján.
Külön gyűjtemények:
1. Frithse István idegen nyelvű könyvtár, 5928 kötet angol, német, francia szépirodalmi
mű. (Jelenleg a SJE Egyetemi Könyvtárának kezelésében.)
2. Kenessy Csaba gyűjtemény, 1460 kötet.
3. Németh Géza könyvtára, 1486 kötet.
4. Koncsol László folyóirat gyűjtemény, kb. 2000 kötet bekötött irodalmi folyóirat.
A könyvtár szolgáltatásai:
Helyben olvasás, internet használat, fénymásolás, nyomtatás, irodalomkutatás.

