SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a
XXIV. Szlovén – Magyar Ifjúsági Levéltári Kutatótábor
megvalósításáról

A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma 2014-ben támogatási szerződést
kötött 3508/01145. pályázati azonosító alatt a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei
Levéltárával, amelyben 800.000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette a MNL
Zala Megyei Levéltára pályázatát, a XXIV. Szlovén – Magyar Nemzetközi Ifjúsági Levéltári
Kutatótábor megrendezésére.
A pályázat megvalósítása során a Zala Megyei Levéltár főszervezésében, karöltve a
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárával és a Maribori Területi Levéltárral, 2012.
június 25. és 30. között került megrendezésre a 24. Szlovén – Magyar Nemzetközi Levéltári
Kutatótábor. A rendezvény lebonyolítása a pályázatnak megfelelően, a támogatási szerződés
előírásai szerint történt. A program az előzetes terveknek mindenben megfelelően zajlott. A
táborban az idei évben is hat magyarországi és hat szlovéniai (részben magyarajkú) diák,
tovább öt levéltáros szakember, valamint egy fő gépkocsivezető vett részt. A magyar csoport
vezetője dr. Paksy Zoltán főlevéltáros (Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára), a
szlovén csoport vezetője pedig Gordana Söveges levéltáros (Maribori Területi Levéltár) volt.
A 2014. június 24. és június 30. között megrendezett tábor első felében kutatás a
magyar oldalon a Lenti melletti Szécsiszigeten történt, míg a tábor második felében,
Szlovéniában a szlovén kollégák szervezésében Gomilica községben jártunk, míg a szállás a
Lendva melletti Hosszúfalu községben volt. A tábor megnyitása június 24-én, Gomilicán
történt, s azon megjelent a magyar és szlovén szakmai szervezetek képviselőin kívül dr.
Göncz László, a szlovéniai magyarok országgyűlési képviselője, aki beszédében üdvözölte a
tábort.
A tábor szakmai programja végig az eredeti tervek szerint, zavartalanul zajlott. Záró
rendezvénye 2014. június 30-án, a kutatás során előkerült dokumentumokból készült kiállítás
megnyitója volt, melyet dr. Gyimesi Endre c. igazgató, főlevéltáros, korábbi levéltári
kormánymegbízott nyitott meg.

A program költségvetésében elszámolt tételeket a támogatási szerződésnek
megfelelően dologi költségek fedezésére fordítottuk, anyagköltségre, készletbeszerzésre,
előadói díjra és szállítási költségekre. A részletes pénzügyi beszámolót mellékeljük.
A táborról készült magyar nyelvű sajtóbeszámolókat mellékeljük, az interneten
olvasható képes beszámolók pedig a MNL Zala Megyei Levéltára honlapján érhetők el, a
következő címen:
Főoldal: www.zml.hu
A táborról szóló beszámoló: Hírek http://www.zml.hu/hirek/hireink.php
Az online híradások: Rólunk írták http://www.zml.hu/hirek/efigyeles.php?ev=2012
Sajtóbeszámoló: Sajtóbibliográfia http://www.zml.hu/hirek/sajtofigyeles.php?ev=2012
oldalakon.

Zalaegerszeg, 2014. szeptember 9.

Molnár András s. k.
Igazgató

Dr. Paksy Zoltán s. k.
Főlevéltáros

