
1 
 

Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 
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Pályázati azonosító: 204108/01618 

Pályázati téma: Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2019. évi vándorgyűlése 

 

 

 

Szakmai beszámoló 
 

Vándorgyűlésünket 2019. szeptember 30. és október 2. között Sopronban a Soproni 

Egyetem Központi Könyvtár és Levéltár házigazdai segítségével rendeztük meg. 

Megtisztelte rendezvényünket Sörény Edina főosztályvezető (EMMI Könyvtári és 

Levéltári Főosztály), Cseh Gergő Bendegúz levéltári vezető szakfelügyelő, a Magyar 

Levéltárvezetők Tanácsának elnöke, Kenyeres István, a Magyar Levéltárosok Egyesülete 

elnöke, Koltai András, a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete elnöke, valamint 

Mátyás Zoltán, a Fiatal Levéltárosok Egyesülete elnöke is. Így elmondható, hogy minden 

hazai levéltári szakmai egyesület elnöke részt vett és felszólalt a vándorgyűlésünkön. A 

hazai levéltáros társegyesületek mellett részt vett rendezvényünkön dr. Maria Grófová, a 

pozsonyi Komensky Egyetem Levéltárának munkatársa is. A vándorgyűlésen  21 szakmai 

előadás hangzott el. 

Az előadások több nagyobb témakör között oszlottak meg. Tárgyaltunk a Hazai 

levéltárügy aktuális eredményei, problémái c. szekciókban a levéltárosi munkát 

közvetlenül érintő jogszabályi változásokról, a hazai levéltári intézményrendszer szervezeti 

változásairól. Meghallgattuk a levéltári társegyesületek tapasztalatait az egyesületek 

pénzügyi helyzetéről, a szervezeti kérdésekről, valamint a levéltárak és a levéltárosok 

stratégiai kérdéseiről. Egyetemi jubileumok – egyetemi levéltárak c. szekcióban 6 előadás 

hangzott el az egyetemtörténeti kutatásokban megkerülhetetlen szerepet betöltő egyetemi 

levéltárak rendezvényszervező tevékenységéről, az egyetemek emlékezetpolitikájában való 

proaktív magatartásáról, az így elérhető eredményekről és a fenntartói elvárásokról.  A 

Fürdőkultúra, turizmus c. szekcióban elhangzott előadás jól kapcsolódott a Nyitott 

levéltárak programsorozat 2019. évi tematikájához, egyúttal pedig felvillantotta, hogy az 

egyetemi levéltárakban őrzött irategyüttesekben milyen sokoldalúan felhasználó 

dokumentumok találhatók. 1919 és a magyar egyetemek c. szekcióban elhangzott 5 előadás 

a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség és a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár 

közötti többéves tudományos kutatási együttműködés keretében szerveződött. A KDS és az 

egyetemi levéltárak c. szekcióban elhangzott 3 előadás a Magyar Nemzeti Levéltár és a 

Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség összefogásával a Közgyűjteményi Digitalizálási 

Stratégia (KDS) keretében 2019-ben megvalósuló nagyszabású digitalizálási projekt 

tapasztalatait és további teendőit, valamint a program folytatásának 2020. évi tudnivalóit 

ismertette. 

A vándorgyűlés egyik legszínesebb és leginkább hiánypótló eseménye a kismartoni 

kirándulás volt. Egyesületünk vándorgyűlésein mindig kiemelt célt a helyi vagy közeli 

levéltárak felkeresése és helyszíni tanulmányozása. Sajnos az utóbbi néhány évben ez a 

törekvésünk – anyagi megfontolásból – rendre a vándorgyűlésünknek otthont nyújtó 

helybeli levéltár felkeresésére korlátozódott, és csoportos buszos utazást nem tudtunk 

finanszírozni. A Sopronban működő levéltárakat (megye, egyetemi evangélikus egyházi) 
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már jól ismerik az egyetemi levéltárosok, ellenben a kismartoni burgenlandi tartományi 

levéltár és tartományi könyvtár eddig teljességgel ismeretlen volt számunkra. Így – gondos 

előkészítés és szervezés után – a pályázati támogatás segítségével 2019. évi 

vándorgyűlésünk keretében október 1-jén délután sikerült felkeresnünk ezeket az 

intézményeket. Ott mintegy két és félórás szakszerű és részletes vezetést kaptunk a 

gyűjtemények történetéről, az iratanyag szerkezetéről, a raktári és kutatási viszonyokról. 

A vándorgyűlés keretében az egyetemi levéltári teendők szinte minden 

szakterületén sokoldalú és naprakész információkkal gyarapodott a programokon résztvevő 

41 egyetemi levéltáros kolléga. 

A vándorgyűlésünkről hírt adott a Soproni Egyetem honlapja: 

http://uni-sopron.hu/magyar-felsooktatasi-leveltari-szovetseg-vandorgyulese-a-soproni-

egyetemen, valamint a Soproni Tv 2019. október 1-jén műsorra került híradója: 

https://www.youtube.com/watch?v=wjifC_HbtPQ (6:03 és 9:13 közötti szakasz) 

 

Budapest, 2019. december 4. 

 

 

 

Vajda Tamás 

s. k. 

 
 

 

 

Mellékletek 

 jelenléti ívek 

 meghívók 

 fotók 
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Sörény Edina főosztályvezető a vándorgyűlésen 

 

 

Kenyeres István főigazgató a vándorgyűlésen 
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Az előadások hallgatósága 

 

Náhlik András rektor köszönti a résztvevőket 
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dr. Szögi László előadása 

 

 

A Burgenlandi Tartományi Levéltár kutatótermében 
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Burgenlandi Tartományi Levéltár raktárában és kutatótermében 


