Beszámoló a
holokauszt hetvenedik évfordulójának megemlékezéseinek tanulságairól rendezett
Kiállított múlt – befogadó jelen” című levéltári konferenciáról
Az NKA 3508/01185 számú pályázatán 750.000

Ft-ot nyertünk levéltári programsorozatunk

folytatásához. A támogatás lehetőséget adott arra, hogy az év során lezajlott, a magyarországi
deportálások hetvenedik évfordulója kapcsán lefolytatott kutatások, és az ezek alapján rendezett
kiállítások,

rendezvények

eredményeit,

tanulságait

összegző

tudományos

tanácskozást

tarthassunk.
A levéltár Goldmark termében 2014. december 14-én megrendezett egész napos rendezvényen
előadások hangzottak el a vidéki közösségekben, múzeumokban, levéltárakban megrendezett
eseményekről, s emellett két, ezen események keretében máshol már bemutatott időszaki kiállítást
is újra installáltuk, hogy az előadások szüneteiben a közönség ezeket is megismerhesse.
A konferencián:
Bányai Viktória a vidéki zsidó temetők felméréséről, állapotrendezéséről,
Barta Anita – Lednitzky Lívia: Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtárának
rendezéséről, az ott megőrzött holokauszt vonatkozású dokumentumokról,
Csalog Eszter az óbudai zsidó iskola egykori hallgatóiról összeállított dokumentumgyűjteményről és
az ennek publikálására szolgáló honlapról,
Gábor Anna a nagykanizsai zsinagóga építészeti értékeiről és felújításáról
Gyekiczki András és Jakab Réka az „Elfeledett szomszédaink” című példaértékű pápai kiállításról,
Klein László a szentendrei tervezett zsidó helytörténeti gyűjtemény létrehozásának fázisairól,
Lévai Ibolya a nagykanizsai zsinagógában rendezett kiállításról és múzeumpedagógiai
foglalkozásokról,
Mayer László a Vas megyei levéltári kutatásokról,
Nagy Róbert az „Elfeledett Gyöngyösiek” című kiállításról,
Szántóné Balázs Edit a vidéki zsidóság kutatásának szubjektív forrásairól,
Szegő Ágnes és Róth László a zsidó múlt virtuális megjelenítési lehetőségeiről,
Tárkányi Sándor az „Elfeledett Soproniak” című kiállításról,
Toronyi Zsuzsanna a holokauszt-kiállítások módszertani problémáiról,
Vörös István a pécsi zsinagógában megrendezett új állandó kiállításról
tartott vetített prezentációval egybekötött előadást.

A teremben roll-up bannereken bemutattuk az „Éltek, mint Marci Hevesen” – Képek a Heves és
Szolnok megyei zsidóság múltjából, és a „Csendes borzalom” – a Vas megyei zsidóság emlékezete
című kiállításokat.
A kiállítások a konferencia után is láthatóak maradtak még, s hogy a folyamatos érdeklődést
fenntartsuk, ehhez kapcsolódóan rendeztük meg a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár terveinek
ismertetését, melyet négy nappal később, a hanukai gyertyagyújtással egybekötve tartottunk.

A támogatás segítségével levéltári szakmai napunk programja teljesebbé vált, s reményeink szerint
ez is segít abban, hogy a megőrzött történeti dokumentumok, és az ez alapján megismerhető múlt
minél szélesebb körben ismertté váljon. Az ehhez nyújtott támogatást köszönjük, s kérjük
beszámolónk elfogadását.

A beszámoló honlapunkon elérhető: http://www.milev.hu/blog/nka-palyazat-kiallitott-mult-befogado-jelencimu-leveltari-konferencia-folytatasa
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