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1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege

Debrecen
2012. február 21.

1. §
Általános rendelkezések
(1) A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1973-ban, Makkai László kezdeményezésére hozta létre a Közép-Kelet-Európai Reformáció Történeti Kutatóintézetet,
amely 1990 óta a Debreceni Református Hittudományi Egyetem szervezeti keretein
belül tevékenykedik tovább. A kutatóintézet idővel kibővült vizsgálati területe miatt
2008-ban sor került nevének módosítására. A kutatóintézet működésének eredményeként jött létre az alapító, valamint Zsindely Endre és Barcza József közreműködésével készített számos kötet, illetve a Harsányi András Alapítvány Kiadványai című
szakmai könyvsorozat.
(2) A kutatóintézet elnevezése: Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézet.
(3) A kutatóintézet angol elnevezése: Research Institute for the Historical Study of
Central-European Reformation and Protestantism.
(4) Rövidített névhasználat: DRHE Reformáció Kutatóintézet.
(5) A kutatóintézet székhelye és pontos címe: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
(5) A kutatóintézet létesítésének évszáma: 1973.
(6) A kutatóintézet külön körbélyegzővel rendelkezik. A pecsét felső köriratának szövege: Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézet, alsó köriratának szövege: DRHE.
(7) A kutatóintézet könyv- és folyóirattárral, térkép-, kézirat- és CD ROM gyűjteménnyel, adattári katalógussal (a továbbiakban: kutatóintézeti könyvtár), valamint a
kutatásokhoz és a szakmai előadásokhoz szükséges technikai felszereléssel rendelkezik.
(8) A kutatóintézet a DRHE Egyháztörténeti Tanszékével és a D. Dr. Harsányi András Alapítvánnyal szorosan együttműködve végzi munkáját.
(9) A kutatóintézet vezetőjét az Egyháztörténeti Tanszék tanszékvezetőjének előterjesztése alapján a Szenátus bízza meg.

2. §
A kutatóintézet célja

(1) Segítse elő a közép-európai protestantizmus, ezen belül különösen a magyar reformátusság történetének, egyházi, művelődési és társadalmi életének kutatását.
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Könyvtárával felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül álljon a kutatók, lelkipásztorok, egyetemi és főiskolai hallgatók rendelkezésére.
(2) Munkájával illeszkedjen a DRHE oktatási rendjébe, a segítségével feltárt kutatási
eredmények jelenjenek meg az intézményben folyó oktatásban.
(3) Vegyen részt szakmai továbbképzésben, nyújtson segítséget az érdeklődők számára.
(4) Folyamatosan kísérje figyelemmel és gyűjtse a hazai és nemzetközi szakirodalmat, megjelenő monográfiákat és folyóiratokat.
(5) Támogassa szakirányú publikációk előkészítését és megjelentetését.

3. §
A kutatóintézet feladata

(1) A kutatóintézet feladata a DRHE keretén belül a teológus-, lelkész- és vallástanárképzés munkájának szakmai segítése. A 2. §-ban megfogalmazott célok megvalósítására ennek jegyében kell törekedni.
(2) Vegyen részt előadások, konferenciák szervezésében.
(3) Működjön közre időszaki kiadványok, tudományos dolgozatok szerkesztésében
és kiadásában.
(4) Törekedjen bel- és külföldi kapcsolatok kialakítására, a meglévő szakmai együttműködések további erősítésére.

4. §
A kutatóintézeti könyvtár
(1) A kutatóintézeti könyvtár a DRHE – Teológiai Szakkönyvtár hálózatában, annak
kutatóintézeti letéti könyvtáraként működik.
(2) A kutatóintézeti könyvtárak állományának a fejlesztését pályázatokból, adományokból és a Teológiai Szakkönyvtár költségvetésében erre a célra megszabott keretből az adott kutatóintézet vezetője végzi, kérésére a könyvtárigazgató segítségével.
(3) A könyvtár önálló leltárkönyvvel rendelkezik, könyvállományának 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.
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(5) A könyvtár állományát a Teológiai Szakkönyvtár olvasószolgálata a Szakkönyvtár központi olvasótermében, helyben olvasásra és fénymásolásra adhatja csak ki; az
állomány könyvtárközi kölcsönzés keretében csak a kutatóintézet vezetőjének előzetes hozzájárulásával kölcsönözhető.
(6) Az állomány kutatóintézetben történő használatának rendjét a kutatóintézet vezetője határozza meg.

Záradék:
(1) Jelen szabályzatot a DRHE Egyetemi Tanácsa 2004. július 1-jei ülésén, a 167/200304. sz. határozatával elfogadta.
(2) Jelen szabályzat 1. számú módosítását a DRHE Szenátusa 2012. február 21-jei ülésén, 96/2011-12. sz. határozatával jóváhagyta. A módosítás a jóváhagyásával egyidejűleg lép hatályba.

Debrecen, 2012. február 21.

Dr. Fekete Károly
rektor
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