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Sídlo:  

Komárom, Jókaiho ulica 34. 
Budova knižnice sa nachádza na nádvorí za reformovaným kostolom. 

 
Poštová adresa: 

Teologický inštitút J. Calvina  
P.O.Box 79.  
945 01 Komárno 

 
Tel./Fax: 00421/(0)35/77-01-853 
Internetová adresa: www.refteologia.sk 
www.facebook.com/cjta.komarom 
 
Otváracie hodiny knižnice: 
Utorok - štvrtok: 09.00 - 16.00 hod. 
Sobota: 09.00 - 14.00 (po dohode) 
 
Zamestnanci knižnice:  
Mgr. Zsolt Czinke PhD. – tajomník TIJC, hlavný knihovník, reformovaný duchovný 
E-mail: czinke@refteologia.sk 
Mobil: 00421/(0)905/866-076 
 
ThDr. Zoltán Erdélyi - knihovník, reformovaný duchovný 
E-mail: ref.erdelyi.zoltan@gmail.com 
Mobil: 00421/(0)903/427-008 
 
O nás:      
Rok založenia Teologickéhu inštitútu J. Calvina (TIJC): 1994. Registrácia je zapísaná na 
Ministerstve kultúry SR, v odpise Ministerstva kultúry SR zo dňa 30. mája 1995, č. MK 
275/1995-320. Až do založenia Univerzity J. Selyeho poskytoval vzdelávanie reformovaných 
teológov a učiteľov náboženstva v regióne. 



Je vedecký inštitút Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorý vykonáva 
vedeckú činnosť spoločne s Reformovanou teologickou fakultou Univerzity J. Selyeho v 
Komárome. Je jeden v rade maďarských vedeckých seminárov v Karpatskej kotliny 
registrovaný Maďarskou akadémiou vied. Vo svojom výskume úzko spolupracuje s ďalšími 
vedeckými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí. 
 

Medzi úlohy TIJC patrí pestovanie teologickej vedy; doškolovanie reformovaných 
duchovných a učiteľov, učiteľov náboženstva, a tých ktorí sa venujú diakonii a sociálnej práci; 
vzdelávanie dospelých; podpora posilňovania maďarskej reformovanej identity; organizovanie 
konferencií, sympózií, táborov, stretnutí; vydávanie publikácií a vedeckého časopisu (Teologiai 
Fórum); prevádzkovanie teologickej knižnice. 
 
Cieľom knižnice je: 
1. Poskytovať študentom a pedagógom Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho 
kvalitnú odbornú literatúru a podporovať ich výskumnú prácu.  
2. Poskytovať duchovným a učiteľom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku literatúru 
a pomáhať im pri výskumnej práci. 
  
Knižničný fond:  
- Teologická literatúra o Starom zákone, Novom zákone, systematická teológia, praktická 
teológia, cirkevné dejiny. 
- Dejiny filozofie, dejiny náboženstva, dejiny kultúry, spoločenské vedy, história. 
- Teologické periodiká s osobitným dôrazom na maďarskú tlač na Slovensku.   
 
Typy dokumentov, ktoré knižnica zhromažďuje:  
- Knihy, periodiká, DVD, CD.  
Ako teologická knižnica sa snažíme, aby dokumenty, ktoré zhromažďujeme, priamo súviseli s 
vyučovaním a podporovali výskum, preto okrem akvizície študijnej literatúry zohľadňujeme aj 
retrospektívny vývoj.  
 
Knižničný fond:  
V súčasnosti je v knižnici takmer 35 000 titulov. Počet periodík sa blíži k 170. Sú to maďarské 
a zahraničné periodiká, vrátane mnohých unikátnych (česko)slovenských maďarských 
tlačových produktov od roku 1920 až po súčasnosť.  
 
Používatelia knižnice:  
1. Študenti, učitelia a výskumní pracovníci Reformovanej teologickej fakulty Univerzití J. 
Selyeho. 
2. Študenti a učitelia ostatných fakúlt Univerzity J Selyeho. 

3. Duchovní a učitelia Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 
4. Externí výskumníci. 
 
Čitáreň: 



V súčasnosti môže našu čitáreň využívať naraz 20 ľudí, ktorí majú k dispozícii prístup na 
internet pre čitateľov a výskumníkov.  
 
Databáza knižnice: 
Knižničný fond je spracovaný v integrovanom knižničnom systéme Siren, ktorý je dostupný aj 
online na www.sziren.com. Spracovanie zbierky 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 
názvoch, vydavateľa, miesta a dátumu vydania, čísla ISBN, uvedeného ETO, prípadne 
predmetového hesla. 
    
Oddelené zbierky: 
1. Cudzojazyčná knižnica Istvána Frithseho, 5928 titulov anglickej, nemeckej, francúzskej 
beletrie. (V súčasnosti sa nachádza v Univerzitnej knižnici UJS) 
2. Zbierka Csaba Kenessyho, 1460 titulov. 
3. Knižnica Gézu Németha, 1486 titulov. 
4. Zbierka periodík od Lászlóa Koncsola, približne 2000 titulov viazaných literárnych 
časopisov. 
 
Knižničné služby: 
Čítanie na mieste, prístup na internet, kopírovanie, tlač, vyhľadávanie literatúry. 
 
 
 


