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A LITURGIAI KUTATÓINTÉZET
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege

Debrecen
2012. február 21.

1. §
Általános rendelkezések
(1) A keresztyén istentisztelettel kapcsolatos kutatások elősegítése érdekében a DRHE
kutatóintézetet hoz létre és tart fenn egyetemi hallgatói számára, amely egyaránt
rendelkezésére áll lelkipásztorok, egyházzenészek és világi kutatók részére is. A
kutatóintézet működési rendjét, célját, feladatait a DRHE jelen szabályzatban
határozza meg.
(2) A kutatóintézet elnevezése: LITURGIAI KUTATÓINTÉZET.
(3) A kutatóintézet angol elnevezése: Research Centre for (Christian) Liturgy.
(4) A kutatóintézet német elnevezése: Forschungszentrum für (Christliche) Liturgie.
(5) A kutatóintézet székhelye és címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
(6) A kutatóintézet létesítésének évszáma: 2002.
(7) A kutatóintézet elhelyezése: a DRHE Gyakorlati Teológiai Tanszékének
helyiségei.
(8) A kutatóintézet külön körbélyegzővel rendelkezik. A pecsét felső köriratának
szövege: Liturgiai Kutatóintézet, alsó köriratának szövege: DRHE.
(9) A kutatóintézet könyv-, kotta- és folyóirattárral, lemez-, kazetta-, CD és fotógyűjteménnyel (a továbbiakban: kutatóintézeti könyvtár), valamint a kutatásokhoz és
a szakmai előadásokhoz szükséges technikai felszereléssel rendelkezik.
(10) A kutatóintézet a DRHE
együttműködve végzi munkáját.

Gyakorlati

Teológiai

Tanszékével

szorosan

(11) A kutatóintézetet vezetőjét a Gyakorlati Teológiai Tanszék tanszékvezetőjének
előterjesztése alapján a Szenátus bízza meg.

2. §
Kutatási terület
(1) A Liturgiai Kutatóintézet tágabb értelemben teret kíván nyújtani minden olyan
kutatáshoz, amely a keresztyén istentisztelettel foglalkozik, és vizsgálja annak
előzményeit, kialakulását, történetét, feltérképezi annak változásait tartalmilag és
formailag.
(2) A Liturgiai Kutatóintézet támogatja azokat a kutatásokat, amelyek az istentisztelet
esztétikumával, egyházzenei, hymnologiai, organologiai témával foglalkoznak,
amelyek az igehirdetés problematikáját, a kegyességtörténet és spiritualitás
változásait, az imádság elvi- és gyakorlati szempontjait, valamint az istentisztelet és
ökumené kapcsolatát kutatják.
(3) A Liturgiai Kutatóintézet ösztönzi és elősegíti a református istentisztelet
megújításának ügyét és az istentisztelet megjelenési formáinak kutatását.
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(4) A Liturgiai Kutatóintézet feladatának tartja a Debreceni Református Kollégium
tanárainak, diákjainak, különösen is a Kollégiumi Kántusnak az istentiszteleti életre
gyakorolt hatásának kutatását, és neves teológiai professzorainak (pl.: Csikesz Sándor,
Czeglédy Sándor) gyakorlati teológiai örökségének, szellemi hagyatékának
továbbplántálását.

3. §
A kutatóintézet célja és feladata
(1) Könyvtárával és gyűjteményeivel a DRHE hallgatói, a lelkipásztorok, az
egyházzenészek és a kutatók rendelkezésére álljon, felekezeti hovatartozásra való
tekintet nélkül.
(2) Munkájával illeszkedjen a DRHE oktatási rendjébe, a feltárt kutatási eredményeit
jelenítse meg az egyetemen folyó oktatásban.
(3) Vegyen részt a szakmai továbbképzésben, nyújtson szakmai segítséget az
érdeklődők számára.
(4) Folyamatosan kísérje figyelemmel és gyűjtse a hazai és nemzetközi szakirodalmat.
(5) Ösztönözze és támogassa a liturgika témájában doktori értekezések és habilitációk
elkészítését.
(6) Kutatási területén hiánypótló műveket jelentessen meg.
(7) Pályázati és egyéb keretekből teremtse meg e kutatások szakmai feltételeit.
(8) Vegye fel és építse ki a szakmai kapcsolatot a hasonló témában működő
kutatóintézetekkel, illetve a hasonló témákra specializálódott hazai és nemzetközi
tanszékekkel.
(9) Segítse a Doktori Iskola hallgatóinak a felkészülését ebben a témában.

4. §
Liturgiai Munkaközösség
(1) A Liturgiai Kutatóintézet köré interdiszciplináris szellemi műhely szerveződhet,
amely a DRHE hallgatóin és doktoranduszain túl azokat a szakembereket is bevonja
kutatási programjaiba, akik elkötelezettek a keresztyén istentiszteleti élet
megújításában.
(2) A kutatóintézet köré szerveződő Liturgiai Munkaközösség tagja lehet minden
olyan lelkipásztor, egyházzenész, irodalmár és művész, aki kötődik a Debreceni
Református Kollégium istentiszteleti és zenei hagyományaihoz.
A Liturgiai Munkaközösség nyitott, tagsági díj nincs. A kutatóintézet vezetője adott
kutatási feladatra meghívhat nem református szakembereket is.
(3) A kutatóintézet a Liturgiai Munkaközösségben részt venni kívánók számára –
igény szerint – szakmai eszmecseréket rendezhet.
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5. §
A kutatóintézeti könyvtár
(1) A kutatóintézeti könyvtár a DRHE – Teológiai Szakkönyvtár hálózatában, annak
kutatóintézeti letéti könyvtáraként működik.
(2) A kutatóintézeti könyvtár állományának a fejlesztését pályázatokból,
adományokból és a Teológiai Szakkönyvtár költségvetésében erre a célra megszabott
keretből a kutatóintézet vezetője végzi, kérésére a könyvtárigazgató segítségével.
(3) A könyvtár könyv-, kotta- és folyóirat-állománya (a továbbiakban:
könyvállomány) önálló leltárkönyvvel rendelkezik, szakozási rendjét a Teológiai
Szakkönyvtár rendjének figyelembevételével a kutatóintézet vezetője alakítja ki.
(4) A beszerzett könyvtári egységek állományba és a Teológiai Szakkönyvtár
elektronikus nyilvántartásába való felvételét, a lelőhely külön feltüntetésével, a
Teológiai Szakkönyvtár végzi, számláit kezeli és a kutatóintézeti könyvvásárlási
keretek terhére elszámolja.
(5) A könyvtár könyvállományát a Teológiai Szakkönyvtár olvasószolgálata a
Szakkönyvtár központi olvasótermében, helyben történő olvasásra és fénymásolásra
adhatja csak ki; a könyvállomány könyvtárközi kölcsönzés keretében csak a
kutatóintézet vezetőjének előzetes hozzájárulásával kölcsönözhető.
(6) A könyvállomány kutatóintézetben történő használatának, valamint lemez-,
kazetta-, CD és fotó-gyűjteménye használatának és kölcsönzésének rendjét a
kutatóintézet vezetője határozza meg.

Záradék:
(1) A Kutatóintézet alapítását a DRHE Egyetemi Tanácsa a 2002. október 22-én
tartott ülésén, a 33/2002. számú határozatával jóváhagyta.
(2) Jelen szabályzatot a DRHE Egyetemi Tanácsa 2004. július 1-jei ülésén a
167/2003-04. sz. határozatával elfogadta.
(3) Jelen szabályzat 1. számú módosítását a DRHE Szenátusa 2012. február 21-én
tartott ülésén, 96/2011-12. sz. határozatával jóváhagyta.
(4) A módosítás a jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba.
Debrecen, 2012. február 21.

Dr. Fekete Károly
rektor
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