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Tisztelt Kollégium! 

 

A 2017. március 28-án benyújtott, A2105/N8036 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett, A 

kiegyezés fogadtatása, értékelése és hatásai c. nemzetközi tudományos konferencia 

megrendezését célzó pályázaton Önöktől elnyert és megkapott 400.000 Ft támogatás segítségével 

2017. november 30-án Szegeden megvalósítottuk a vállalt programot. 

A Szegedi Tudományegyetem több egysége (SZTE BTK Modern Kori Magyar Történeti 

Tanszék, SZTE Levéltára, SZTE Egyetemtörténeti Bizottsága), valamint a Magyar Tudományos 

Akadémia Egyetemtörténeti Albizottsága szakmai együttműködésével megtartott egynapos 

tudományos tanácskozáson 8 előadás hangzott el. Az előadók között a téma országosan elismert 

kutatói mellett a vonatkozó történeti dokumentumokat őrző levéltárosok, valamint fiatal 

doktoranduszok, illetve a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző előadók is 

bemutathatták eredményeiket. Az előadásokat élénk és hasznos eszmecsere követte, amelyben a 

különböző kutatók értékes kiegészítéseket, észrevételeket tettek egymás témáihoz, számos 

esetben további jövőbeni szakmai együttműködések bontakoztak ki. 

A konferencián az előadásokat együttesen 51 fő hallgatta meg, többen közülük dualizmus kori 

magyar történelem iránt érdeklődő felsőbb éves egyetemi hallgatók voltak, vagyis a tudományos 

eredmények a legfiatalabb kutatói nemzedék felé is utat találtak, s bízhatunk benne, hogy a 

rendezvény számos szakdolgozati témaválasztást erősített meg, értékes kapcsolatfelvételi 

lehetőséget teremtett a szegedi–budapesti–pécsi–kolozsvári–újvidéki kutatók és a szegedi–

budapesti hallgatók között. 

A rendezvény sikeres megvalósítása nagymértékben javította az SZTE Levéltári szakmai 

ismertségét úgy a levéltáros, mint a levéltárban őrzött történeti forrásokat leginkább kutató, így a 

levéltári kutatóforgalom és intézményi együttműködések szempontjából stratégiai intézményi 

partnernek tekinthető történettudományi fórumok, szakmai közösségek és az egyetemisták előtt. 

A pályázati támogatás nélkül a rendezvényt nem tudtuk volna megvalósítani. 

Megtisztelő bizalmukat és szíves segítségüket ezúton is köszönöm. 

Szeged, 2018. február 5.  

 

    

levéltári igazgató 
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Konferencia részletes programja 
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A konferencián használt szponzortábla az NKA-tól elnyert támogatásról 
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A konferencia résztvevőiről felvett jelenléti ív 
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Konferencia fotódokumentációja 

 
 

 

A konferencia hallgatósága 
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Tarján Tamás előadás közben 

 

dr. Tamás Ágnes PhD előadás közben 
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Schwarczwölder Ádám előadás közben 

 

Wellmann László előadása 
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dr. Marjanucz László előadása 

 

 

dr. Zakar Péter beszéde 

 

dr. Ózer Ágnes előadása 

 

 

dr. Sipos Gábor előadása 


