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Cím:  
Komárom, Jókai utca 34. 
A könyvtár épülete a református templom mögötti udvarban található. 

 
Adresa: 

 Komárno, Jókaiho ulica 41. 
Knižnica sa nachádza na nádvorí za reformovaným kostolom. 
 

Title:  
Komárom, Jókai utca 34. 
The library building is located in the courtyard behind the Reformed Church. 

 

 
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: www.refteologia.sk 
www.facebook.com/cjta.komarom 

 
 Poštová adresa: 
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: www.refteologia.sk 
www.facebook.com/cjta.komarom 

 
Characters: 
Theological Institute of J. Calvin  
Calvin J. Theological Academy (CJTA) 
P.O.Box 79 
945 01 Komárno 
Tel./Fax: 00421/(0)35/77-01-853 
Internet address: 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) 

 
Otváracie hodiny knižnice: 

Utorok – štvrtok: 09.00 – 16.00 
Sobota: 09.00 - 14.00 (po dohode) 

 
Opening hours of the library: 

Tuesday – Thursday: 09.00 - 16.00 
Saturday: 09.00 - 14.00 (by appointment) 

 

 
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 
 

Zamestnanci knižnice:  
Mgr. Zsolt Czinke PhD. – tajomník, hlavný knihovník, reformovaný farár 
E-mail: czinke@refteologia.sk 
Mobil: 00421/(0)905/866-076 
 
ThDr. Zoltán Erdélyi – knihovník, reformovaný farár  
E-mail: ref.erdelyi.zoltan@gmail.com 
Mobil: 00421/(0)903/427-008 



Library staff:  
Mgr. Zsolt Czinke PhD. – secretary, chief librarian, reformed pastor 

E-mail: czinke@refteologia.sk 
Mobile: 00421/(0)905/866-076 
 
ThDr. Zoltán Erdélyi - librarian, reformed pastor  
E-mail: ref.erdelyi.zoltan@gmail.com 
Mobile: 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. 
 

Rok založenia Teologickej akadémie Calvina J. (CJTA) je 1994. Jej registrácia sa 
uskutočnija na Ministerstve kultúry SR v dokumente MK 275/1995-320 z 30. mája 1995. Do 
vzniku Univerzity J. Selyeho, zabezpečovala vzdelávanie a výchovu reformovaných 
duchovných a učiteľov viery v regióne Hornozemska. Je vedeckým inštitútom Reformovanej 
kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorý vykonáva vedeckú činnosť spoločne s Reformovanou 
teologickou fakultou Univerzity J. Selyeho v Komárne. Je registrovaný Maďarskou akadémiou 
vied, ako maďarský vedecký inštitút v Karpatskom kotline. Vo svojom výskume úzko 
spolupracuje s ďalšími vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.  
K jej úlohám patrí pestovanie teologickej vedy; ďalšie vzdelávanie a doškolovanie 
reformovaných farárov, reformovaných učiteľov, katechétov a tých, ktorí sa venujú diakonickej 
a sociálnej práci; vzdelávanie dospelých; podpora posilňovania maďarskej reformovanej 
identity; organizovanie konferencií, sympózií, táborov, stretnutí; vydávanie publikácií a 
vedeckého časopisu (Teologiai Fórum; prevádzkovanie teologickej odbornej knižnice. 
 

Introduction:  
The year of foundation of the Calvin J. Theological Academy (CJTA): 1994. Its registration is 
recorded in the Ministry of Culture of the Slovak Republic, in the document MK 275/1995-320 
dated 30 May 1995. Until the establishment of the Selye János University, it provided training 
for Reformed pastors and teachers of the faith in the Upland region. It is a scientific institute of 
the Reformed Christian Church in Slovakia, which conducts scientific activities jointly with the 



Faculty of Reformed Theology of the Selye János University in Komárom. One of the 
Hungarian Scientific Workshops of the Carpathian Basin registered by the Hungarian Academy 
of Sciences. In its research it closely cooperates with other scientific institutions in Slovakia 
and abroad. Its tasks include the cultivation of theological science; further education of 
Reformed pastors, teachers, religious educators and those involved in deaconry and social work; 
adult education; promotion of the strengthening of Hungarian Reformed identity; organisation 
of conferences, symposia, camps, meetings; publication of publications and a scientific journal 
(Theological Forum); operation of a theological library. 
 

 

 
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.  
  

Účel knižnice: 
1. Poskytovať študentom a pedagógom Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho 
(SJE RTK) kvalitnú literatúru a podporovať ich výskumnú prácu.  
2. Poskytovanie literatúry pre duchovných pastorov a katechétov, učiteľov Reformovanej 
kresťanskej cirkvi na Slovensku, a pomoc pri výskumnej práci. 

 
The purpose of the library: 

1. to provide the students and lecturers of the Faculty of Reformed Theology of Selye János 
University (SJE RTK) with high quality literature and to support their research work.  
2. To provide the pastors and teachers of the Reformed Christian Church in Slovakia with 
literature and to assist in research work. 

 
 

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.   

 
Odborné zameranie knižnice:  

- Teologická literatúra: Starý zákon, Nový zákon, systematická teológia, praktická 
teológia, cirkevné dejiny. 

- Dejiny filozofie, dejiny náboženstva, dejiny kultúry, spoločenské vedy, história. 
- Teologické periodiká s osobitným dôrazom na maďarskú tlačovú produkciu na 

Slovensku. 
 



The library's collection:  
- Theological literature on the Old Testament, New Testament, systematic theology, 
practical theology, church history. 

- History of philosophy, history of religion, history of culture, social sciences, history. 
- Theological periodicals, with special emphasis on Hungarian press products in 

Slovakia. 
 

 
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.  
 

Typy dokumentov, ktoré knižnica zhromažďuje:  
- Knihy, periodiká, DVD, CD.  

Ako teologická knižnica sa snažíme, aby nami zhromažďované dokumenty priamo súviseli s 
vyučovaním a podporovali výskum, preto okrem akvizície študijnej literatúry zohľadňujeme aj 
retrospektívny vývoj. 
 

Types of documents collected by the library:  
- Book, periodical, DVD, CD.  

As a theological library, we aim to ensure that the documents we collect are directly related to 
teaching and support research, so in addition to the acquisition of curricular literature, we also 
consider retrospective development.  
 

 
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.  
 

Knižničný fond:  
V súčasnosti takmer 35 000 knižničných dokumentov. Počet periodík je takmer 170 
maďarských a zahraničných periodík, vrátane mnohých unikátnych (česko)slovenských 
maďarských tlačových produktov od roku 1920 do súčasnosti 
 

The library's holdings:  
There are currently nearly 35 000 library documents. The number of periodicals is close to 170 
Hungarian and foreign periodicals, including many unique (Czech)Slovak Hungarian press 
products from 1920 to the present day. 
 

 



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. 
 

Používatelia knižnice:  
1. Študenti, učitelia a vedeckí pracovníci RTF UJS,  
2. Používatelia knižnice fakúlt UJS a na požiadanie aj študenti a pedagógovia z iných univerzít, 
3. Kapláni, duchovní a učitelia náboženstva Reformopvanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
4. Externí výskumní pracovníci. 
 

Users of the library:  
1. Students, teachers and researchers of the RTF UJS  
2. Library users from the faculties of the UJS, as well as students and lecturers from other 
universities. 
3. Pastors and teachers of the Reformed Christian Church in Slovakia 
4. External researchers. 
 

 
Olvasóterem: 

Jelenleg 20 fő használhatja egyszerre olvasótermünket, ahol internet hozzáférés áll a az olvasók 
és a kutatók rendelkezésére.  
 

V súčasnosti máme k dispozícii čitáreň pre 20 osôb s prístupom na internet pre čitateľov 
a výskumníkov. 
 

Reading room: 
Currently 20 people can use our reading room at a time, where internet access is available for 
readers and researchers.  
 

 
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. 
 
 
 



 
Databáza knižnice: 

Knižničný fond je spracovaný v systéme Siren Intergrated Library System, ktorý je dostupný 
aj online na www.sziren.com. Spracovanie fondu prebieha a v súčasnosti je takmer na 75 % 
dokončené. 
Osobné počítače v čitárni umožňujú čitateľom spravovať vlastné údaje. 
Požadovaný dokument možno vyhľadať podľa mena autora, názvu knihy, jednotlivých slov v 
tituloch, vydavateľa, miesta a dátumu vydania, čísla ISBN, uvedeného ETO, prípadne 
predmetového hesla. 
 

Library database: 
The library's holdings are processed in the Siren Intergrated Library System, which is also 
accessible via the Internet at www.sziren.com. The processing of the collection is ongoing and 
is currently close to 75% complete. 
Personal computers in the reading room allow readers to manage their own data. 
The desired document can be searched for by author name, book title, individual words in titles, 
publisher, place and date of publication, ISBN number, ETO indicated, possibly subject 
heading. 
 

 
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. 

 
Zvláštne zbierky: 
1. Istvána Frithseho, 5928 zväzkov anglickej, nemeckej a francúzskej literatúry (v 

súčasnosti v správe Univerzitnej knižnice UJS). 
2. zbierka Csabu Kenessyho, 1460 zväzkov. 
3. Knižnica Gézu Németha, 1486 zväzkov. 
4. Zbierka časopisov Lászlóa Koncsola, asi 2000 zväzkov viazaných literárnych 

časopisov. 
 

Separate collections: 
1. István Frithse's foreign language library, 5928 volumes of English, German and 

French literature (currently in the care of the SJE University Library). 
2. collection of Csaba Kenessy, 1460 volumes. 
3. Géza Németh's library, 1486 volumes. 
4. László Koncsol journal collection, about 2000 volumes of bound literary journals. 

 

 
 



A könyvtár szolgáltatásai: 
Helyben olvasás, internet használat, fénymásolás, nyomtatás, irodalomkutatás. 
 

Služby knižnice: 
Študovanie literatúry v mieste, používanie internetu, kopírovanie, tlač, vyhľadávanie literatúry. 
 

Library services: 
On-site reading, internet access, photocopying, printing, literature research. 

 


