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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a XXVIII. Szlovén - Magyar lfjúsági LevéItári Kutatótábor

megvalósításáról

A Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Kollégiuma2017-ben támogatási szerződést kötött

204l08ll379 pályazati azonosító a|att a Magyar Nemzeti Levéltar ZalaMegyeiLevéltárával,

amelyben 757.600 forint vissza nem tédtendő támogatásban részesítette a MNL ZalaMegyei

LevéltárapáIyéaatát, a XXWII. Szlovén - Magyar Nemzetközi Ifiúsági Levéltrári Kutatótábor

megrendezésére.

Apályénatmegvalósítása során a MNL ZalaMegyei Levéltar főszervezésében, karöltve a

Magyar Nemzeti LevéItár Vas MegyeiLevéltánával és a Maribori Területi Levéltárral,2018.

június 22. és 27 . között került megrendezésre a 28. Szlovén * Magyar Nemzetközi Levéltari

Kutatótábor. A rendezvény lebonyolítása apályázatnak megfelelően, a támogatási szerződés

előírásai szerint történt. A program az előzetes terveknek mindenben megfelelően zajlott. A
táborban azídei évben is hat magyarországi és hat szlovéniai (részben magyarajkú) diák, to-

vább öt levéltáros szakember, valamint egy fő gépkocsivezető vettrésrt. Amagyaí csoport

vezetője dr. Paksy Zoltén ftílevéltaros (Magyar Nemzeti Levéltár ZalaMegyei Levéltára), a

szlovén csoport vezetője pedig Söveges Gordana levéltaros (Maribori Területi Levéltar) volt.

A 2018. június 22. ésjúnius 27.közöttmegrendezett tábor első felében kutatás a magyar

oldalon a Lenti melletti Rédics történt, míg a tábor második felében, Szlovéniában a szlovén

kollégak szervezésében Szlovéniában pedig a Muraszombat (Murska Sobota) melletti

Bogojina (Bagonya) faluban jrfutunk. A tábor megnyitása június 22-én, Bogojinán történt, s

azon megjelent a magyar és szlovén szakmai szervezetek képviselőin kívül dr. Göncz Lászlő,

a szlovéniai magyarok éppen leköszönő országgyűlési képviselője, aki addig minden évben

megtisáelte j elenlétével a tábort.



A tábor szakmai programja végig az eredeti tervek szerint, zavartalartu| zajlott. Zaú

rendezvénye 2018. június 27-én, a kutatás során előkerült dokumentumokból készült kiállítás

megnyitója volt, melyet dr. Gyimesi Endre c. igazgatő, a MNL ZaIa Megyei Levéltaranak

nlugalmazott főlevéltarosa, korábbi országos levéltari kormánymegbízott nyitott meg.

A program költségvetésében elszámolt tételeket atámogatásí szerződésnek megfelelően a

következő költségek fedezésére fordítottuk; száI|ásra és ellátásra, anyagköltségre, előadói

tisáeletdíjra. A tábor során szi.ikséges volt termet is bérelni a Lentiben lévő száIláshelyen, az

előadások megtartásiára, amelynek az elszánrtolásához fe|használási jogcím módosítással for-

dultunk a t. Kuratórium felé. Erre az engedélyt 2018. augusztus l6-ankelt72484l18. iktató-

szétm alatti levélben megkaptuk. A részletes pénzügyi beszámolót mellékeljük.

A rendezvényről részletes ismertetőt és képeket tettiink közzé a Magyar Nemzeti Le-

véltar honlapján:

http://mnl.gov.hr.r/mnl/zmlÁrirek/lezajlott_a_xxviiijszloven magyar_nemzetkoziJevel

tari kutatotabor

A tábonól készült magyar nyelvű sajtóbeszámolókat mellékeljiik, az intemeten olvas-

ható képes beszámolók pedig a MNL ZalaMegyei Levéltára honlapjrán érhetők el.

Online híradások, sajtóbeszámolók:

https://www.zaol.hrr/kozeletlhelyi-kozelet/ujra-kutatnak-a-hatar-menti-tersegben-

2428686/

https://www.zaol.hulkozeletlhelyi-kozelet/truszonnvolcadszor-indult-leveltaros-

kutatotabor-a-szloven-magyar-hatar-menti-tersegben-243 1 700/

https:/iwww.zaol.hu/kozeletlhelyi-kozelet/imakonyveket-zsoltaroskon}.lreket-talaltak-a-
leveltarosok-bo goj inan-243 52 82l

Szakmai beszámolónkhoz mellékeljtik az emlékülés meghívóját és a rendezvényen készített,
honlapunkon ís közzétett fényképeket.

Ugyancsak mellékeljük a szakmai beszámolónak a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra
való feltöltéséről szőlő igazolást, illetve a feltöltés tényének képernyőképét.

A kapott ülmogatást ez,6ton is köszönjiik.

Zalaegerszeg, 20 1 8. augusáus 27.

. Molnrár András
|evéÍtfu-igazgatő

Tiszteléttel:



A Maribori Területi Levéltár és a 
Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 

tisztelettel meghívják Önt a 

XXVIII. NEMZETKÖZI LEVÉLTÁRI KUTATÓTÁBOR 
MEGNYITÓJÁRA

2018. június 22-én, pénteken 11.00 órára a bogojinai  
Jožef Košič Kultúrotthonba, 

és a 

TÁBOR DOKUMENTUMAIBÓL RENDEZETT KIÁLLÍTÁSRA 
2018. június 27-én, szerdán 17.00 órára a rédicsi  

Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házba. 

Pokrajinski arhiv Maribor in 
Madžarski nacionalni arhiv županije Zala  

vas vljudno vabita na svečano odprtje

XXVIII. MEDNARODNEGA ARHIVSKEGA 
RAZISKOVALNEGA TABORA,

ki bo v petek, 22. junija 2018, ob 11. uri 
v Kulturnem domu Jožefa Košiča v Bogojini, 

ter na

RAZSTAVO ZBRANEGA GRADIVA, 
ki bo v sredo, 27. junija 2018, ob 17. uri 

v Hiši kulture Bellosics Bálinta v naselju Rédics na 
Madžarskem.








