Szakmai beszámoló
a Nyitott Levéltárak 2018 programsorozatról
NKA azonosító: 204108/01462
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2018-ban immár hetedik alkalommal indította útjára a
Nyitott Levéltárak programsorozatot, amelynek célja a levéltárak népszerűsítése és
megismertetése a nagyközönséggel.
A Nyitott Levéltárak 2018 programsorozat célja az volt, hogy hozzájáruljon a nemzeti örökség
egyedi és pótolhatatlan részét képező levéltári anyag hasznosulásához, ismertebbé tegye a
maradandó értékű iratok felhasználásának módjait, lehetőségeit, valamint a levéltári feladatok
és munkavégzés mibenlétét. Szerettük volna elősegíteni az állampolgári tudatosságot, a
kulturális szint emelkedését, valamint a jogérvényesítés készségének erősödését. Koncentrált,
médiafigyelmet felkeltő programok segítségével, valamint központilag koordinált pr, reklám és
marketing tevékenységgel kívántuk növelni a levéltári szakma társadalmi elismertségét és
érdekérvényesítő képességét. A programsorozat a levéltárak eddigi programstruktúrájára
épült, ugyanakkor központi koordinációval kívánta elősegíteni az intézmények nagyobb
látogatottságát és hatékonyabb médiajelenlétét.
Idei kiemelt rendezvényeink az alábbi tematika, illetve évfordulók köré szerveződtek:
Levéltár és kultúra
Az alábbi tematikák köré épülnek a programok:
- kulturális sokszínűség
- nemzetiségek kultúrája
- kulturális és szórakoztató helyszínek és intézmények: múzeumok, könyvtárak, színház,
kabaré, mozgókép, mozi, vurstli, vidámpark népművelés, tánc, tánckultúra
- zene, komolyzene, népzene, pop- és rockkultúra
- sportkultúra
Évfordulók: 1968-as események, Szent Korona éve
A Nyitott Levéltárak 2018 országos programsorozat megnyitója:
Nemzetközi Levéltári Nap, II. Levéltári Piknik
A Nyitott Levéltárak 2018 programsorozat nyitó rendezvénye, a Magyar Levéltárosok
Egyesülete és Budapest Főváros Levéltára együttműködésében megrendezett II. Levéltári
Piknik és a hozzá kapcsolódó kiállítások szervezésében való részvétel.
A megnyitó ünnepségen a megjelenteket Dr. Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára
főigazgatója és a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke köszöntötte, megnyitó beszédet
mondott Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettes asszonya.
2018. június 8–9-én az ország számos levéltára és közgyűjteménye mutatkozott be Budapest
Főváros Levéltára udvarán, ahol a kiállító intézmények standjai mellett színes programok várták
a látogatókat. A középpontban a levéltár és kultúra kapcsolata állt. A két nap folyamán többek
között tárlatvezetésre, levéltári sétára, intézmény bemutatókra, kézműves foglalkozásokra
került sor. A családok számára is szerveztünk programokat, szombaton hangszerbemutató, a
Drums együttes koncertje, állatsimogató, arcfestés és kézműves foglalkozások várták a
gyerekeket. Szombaton táncház, illetve mindkét nap koncert zárta a programokat. Az aulában
és a Gárdonyi teremben az Arcanum Adatbázis Kft tartott bemutatót a digitalizálás rejtelmeiről.
A két nap összesen mintegy 600 látogatót vonzott.
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PROGRAM
2018. június 8. (péntek) 11.00–20.30
BFL Aula
11.00–18.00
BFL udvar
14.00–19.00
15.00–15.45
15.45–16.15
16.30–18.30
19.00–20.30

Digitalizálj! Az Arcanum Adatbázis Kft. élő bemutatója
Levéltári kavalkád
A Nyitott Levéltárak programsorozat és a II. Levéltári Piknik nyitó ünnepsége
Erkel Ferenc vegyeskar fellépése
Levéltárak bemutatkozása
A Stoned - 100% RollingStones zenekar koncertje

2018. június 9. (szombat) 10.00–20.30
BFL Aula
10.00–16.00
13.00–15.00
13.00–18.00
13.30–18.00
BFL udvar
10.00–18.00
10.00–11.00
11.00–13.00
14.00–17.00
15.00–15.45
15.45–16.00
16.10–17.00
17.15–18.30
19.00–20.30

Digitalizálj! Az Arcanum Adatbázis Kft. élő bemutatója
Levéltár-pedagógiai foglalkozások
Levéltári séták: a BFL épületének bemutatása
Tárlatvezetések A Liget egykor című kiállításban
Levéltári kavalkád
Csetverikov Iván gyerekműsora
Állatsimogató – UtaZoo MiniZoo, Arcfestés gyerekeknek
Arcfestés gyerekeknek
Drums ütőegyüttes koncertje
Kortárs táncelőadás - Pintér Marianna: To build a home
Programváltozás! Makai László dobos műsora
Ágas-Bogas együttes bemutatója, táncház
A Blues Rádió Budapest zenekar koncertje
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A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2018. évi vándorgyűlése
A Magyar Levéltárosok Egyesülete választmányának döntése értelmében a 2018-es
vándorgyűlésre Pécsett került sor, július (8.) 9. és 11. között, melyen az EMMI két államtitkára
is részt vett: Dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, valamint Fekete Péter kultúráért
felelős államtitkár. Az egybegyűlteket köszöntötte Őri László Pécs Megyei Jogú Város
alpolgármestere, valamint Fazekas Róbert a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöke, továbbá
Miseta Attila a PTE rektora. A rendezvényen mintegy 300 fő vett részt, köztük 10 külföldi és
több, mint egy tucat határon túli levéltáros. A plenáris üléseken elhangzott előadások száma 10
volt, hét szekcióban 37 előadást hallgathattak az érdeklődők, ezen kívül még 3 kerekasztal
beszélgetésre is megrendezésre került. A szakmai programot gazdag kulturális és sport
programkínálat egészítette ki. A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2018. évi vándorgyűlése a
Levéltár és nyilvánosság, Levéltár és kultúra témakörök köré szerveződött, s ezen fogalmakhoz
kötődően hangzottak el a plenáris ülések előadásai is. A vándorgyűlés elején elhangzott
köszöntőket követően került sor a Dóka Klára-díjak 2018. évi díjazottjainak köszöntésére.
Díjazottjaink: Dr. Galambos Sándor ((MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára; Szemerey
Tamásné (PhD) (Soproni Egyetem Központi Levéltára); Varga Sándorné (MNL Hajdú-Bihar
Megyei Levéltára Hajdúböszörményi Fióklevéltára); Varga Zsolt (Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára); Hrakovszky Edgárné (MNL Baranya Megyei Levéltára); Makula Lászlóné
(MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára). Az ezt követő előadások a Levéltár és
nyilvánosság – az adatvédelem és az információszabadság szempontjainak áttekintésével és
ütköztetésével mutatták be a levéltárak, a történettudomány, a korszerű digitális közzététel és
tartalomszolgáltatás szempontjait, kihívásait és nézőpontjait is figyelembe véve. Az elhangzott
előadások: Jóri András (ügyvéd, volt adatvédelmi biztos) Információszabadság és adatvédelem
változó egyensúlya Európában és Magyarországon; Kenyeres István (főigazgató, BFL)
Információszabadság és adatvédelem versus levéltárak; Ablonczy Balázs (egyetemi docens,
ELTE BTK); Információszabadság és adatvédelem versus történettudomány; Biszak Sándor
(cégvezető, Arcanum Kft.) Tömeges digitalizáció, internet és a jog egy adatbázis-szolgáltató
szemszögéből. A vándorgyűlés második napján nap elnöke tisztséget Szatucsek Zoltán
(igazgató, főlevéltáros, Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Uniós Projektek Igazgatóság, MNL)
töltötte be.
A Nemzetközi szekció vezetője Kenyeres István MLE elnök volt. Az ülésen rövid referátumok
hangzottak el a levéltári adatvédelem kérdéskörében, melyeket vita követett.: Ausztria,
Csehország, Horvátország, Lengyelország, , Szerbia, Szlovákia, Szlovénia képviselőivel. A szekció
munkanyelve a német és az angol volt. A Nemzetközi szekcióban a külföldi társegyesületek
küldöttei vettek részt, hat előadás hangzott el.
A Forrásközlő Szekció konferencia ülése a Zsolnay Kulturális Negyedben, azon belül is pedig a
204. teremben került megrendezésre, melyen 35 levéltáros vett részt. A Forrásközlő Szekció
korokon és kontinenseken átívelő szűkebb témája az Életmódkultúra levéltári forrásai voltak.
A Forrásközlő Szekció ebben az évben is magas színvonalú előadásokat vonultatott fel és
számos érdeklődőnek tartogatott új történeti információkat és érdekességeket. A Levéltár
pedagógiai szekció ülésére a vándorgyűlés második napján került sor a Zsolnay Kulturális
Negyedben. Az eredeti programtól eltérően nem hét, hanem hat előadást hallgathattunk meg
A jelenléti ív alapján huszonketten vettek részt az előadókkal és a szekcióvezetővel együtt az
ülésen.
Az Informatikai szekció ülésére Breinich Gábor (ny. főlevéltáros, BFL) szekcióvezető
moderálásával került sor.
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Az Állományvédelmi szekcióban az előzetes program szerint öt előadást hallgattunk meg, majd
kérdések és szakmai beszélgetés következett. Az előadókon kívül 19 érdeklődőt láttunk
vendégül hazai és határon túli levéltárakból is.
Az Oktatás és Tudománytörténeti szekcióban változatos és színvonalas előadásokon vehettek
részt az érdeklődők. A levezető elnöki tisztet Dr. Kiss Márton (főlevéltáros, BME levéltára) látta
el.
Az MLE Gazdasági szekciója kerekasztal beszélgetést tartott a 2018. évi aktuális számviteli
változásokról.
A második napon lezajlott szekcióüléseket követően a vándorgyűlés harmadik napjának záró
plenáris ülése a Levéltár és kultúra témakör feldolgozására vállalkozott egy konferencia
keretében. Az előadások a kulturális sokszínűség, a nemzetiségek története és levéltári forrásai
témakörben hangzottak el. A helyszínhez (Pécs, Baranya megye) kapcsolódva több előadás is
hallható volt, de más területeket bemutató, valamint nagyobb áttekintő előadásra is sor került.
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A Magyar Levéltárosok Egyesülete nyílt pályázatot hirdetett a Nyitott Levéltárak 2018
országos programsorozat keretében megvalósuló levéltári rendezvények támogatására, melyre
pályázhattak magyarországi közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak. Ennek keretében az
alábbi programok valósultak meg:
1., A Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárának szervezésében 2018.
november 7-én került megrendezésre az első északkelet-magyarországi regionális levéltáras
konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe és a Nyitott Levéltárak programsorozat keretében az
MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának székházában. A konferencia célja az volt, hogy az
északkeleti régió levéltárosai megoszthassák és megvitathassák egymással szakmai és
tudományos téren felmerülő kérdéseiket, kutatásaikat. A konferencián megyei, egyházi és
egyetemi levéltárak 16 munkatársa tartott előadást. Gyulai Éva, az MTA Miskolci Akadémia
Bizottság Történettudományi és Néprajzi Szakbizottságának elnöke és Ö. Kovács József, a
Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese tartott köszöntőt. Az MNL munkatársain kívül
egyházmegyei és egyetemi levéltári kollégák is előadtak. A plenáris ülésen Kis József, az MNL
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, a szekció-üléseken dr. Szabó Jolán, az MNL Heves
Megyei Levéltára igazgatója, valamint Szendi Attila, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár és
Múzeum főigazgatója elnökölt. A konferenciát követően az egybegyűltek Miskolczi-Simon János
egykori miskolci al-, illetve nógrádi főlevéltárnok, I. világháborús hősi halott jelképes sírját
koszorúzták meg unokái, Béky Zoltán és Jeszenszky Géza volt külügyminiszter társaságában,
majd a Vendelin étteremben került sor társas-ebédre.

2., Naprághy Demeter egykori győri püspök halálának 400. évfordulója alkalmából szervezett
emléknapot a Brenner János Hittudományi Főiskolán 2019 május 16-án „Fáradozással és
béketűréssel – Labore et patientia” mottóval.
A konferenciával és kiállításmegnyitóval egybekötött emléknapot a Győri Egyházmegyei
Levéltár, a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, valamint a Fraknói Vilmos Római Történeti
Kutatócsoport rendezte. Az eseményen részt vett Veres András győri megyéspüspök, a Magyar
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Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke. A konferencia levezető elnöke Tusor Péter, a
PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara docense, a Fraknói-kutatócsoport tudományos
tanácsadója volt. A konferencia első előadója Kruppa Tamás történész, a Fraknói-kutatócsoport
tudományos főmunkatársa volt, majd Fazekas István történész, Dominkovits Péter, a soproni
levéltár igazgatója, Jankovits László, a Pécsi Tudományegyetem docense, P. Vásárhelyi Judit, az
MTA-PPKE Barokk Lelkiség és Irodalom Kutatócsoportjának munkatársa és végül Jékely
Zsombor, az Iparművészeti Múzeum főigazgató-helyettese tartott előadást. A konferenciát
követően kiállítás nyílt a Győri Egyházmegyei Könyvtár és Kincstárban, melyet Mikó Árpád, az
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének igazgatója nyitott
meg.

3., Hajdú-Bihar megye őszi programkínálatának hosszú ideje szerves része a Magyar Nemzeti
Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára által megrendezett Levéltári Napok című konferencia,
mely 2018-ban (november 13–14-én) 45. alkalommal került megrendezésre. A kétnapos
tanácskozás első napja Debrecenben, a második napi program pedig hagyományosan a megye
valamelyik vidéki településén szokott szerveződni. A konferencia első napi rendezvényét Pajna
Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, Debrecen városa részéről pedig
Mazsu János tanácsos köszöntötte a résztvevőket. Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár
főigazgató-helyettese a levéltárak funkcióinak fokozatos bővülését vázolta fel üdvözlő
beszédében. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár távlati terveivel Szendiné Orvos Erzsébet, az
intézmény igazgatója köszöntötte az érdeklődőket. A „Pro Archivo” emléklapok átadása,
valamint a „Honismereti Pályázat 2018” eredményhirdetése után a rendezvény már
megszokott „Barangolások” című rovatában a Levéltári Napok témájához is illeszkedően a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum mutatkozott be, Török Róbert muzeológusigazgatóhelyettes előadásában. A Levéltári Napok szakmai előadásait Szendiné Orvos Erzsébet
főlevéltáros-igazgató előadása nyitotta. A továbbiakban előadást tartott Kovács Ilona és Tóth
Ágnes, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár főlevéltárosai, Vékonyné Kovács Gabriella, a Hajdú-Bihar
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Megyei Levéltár könyvtárosa, Kovács Gergely, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár levéltárosa,
Varjasi Imre levéltáros, a Hajdúböszörményi Fióklevéltárvezetője, a Levéltári Napok első
napjának záró előadását pedig Katona Csaba történész tartotta. A rendezvényt hagyományosan
kísérő kiállítást, mely ebben az évben a „Prost Heidelberg! A heidelbergi sörfőzők és sörözők”
című sörtörténeti kiállítás volt, Szikla Gergő, a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár igazgatóhelyettese
vezette fel.
A Levéltári Napok második napjának ezúttal a hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési
Központ és Könyvtár adott otthont. Szendiné Orvos Erzsébet főlevéltáros-igazgató köszöntője
után Koticsné Magyari Márta etnográfus-muzeológus, Szálkai Tamás, a Hajdú-Bihar Megyei
Levéltár főlevéltárosa, Nagy István, a Bocskai István Múzeum történész-muzeológusa, Katona
Csaba történész, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének
tudományos munkatársa, Papp József helytörténet-kutató, Husvéth András, a Hajdú-Bihar
Megyei Levéltár főlevéltárosa.
A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár hagyományostól eltérő, könnyedebb témákra fókuszáló
rendezvénye sikeresen mutatta be, hogy a meghatározó, sorsfordító történelmi események
mellett a hétköznapok története, a szórakozás, a kultúra, a fürdőélet múltja is jócskán tartogat
a levéltárosok és történészek számára kutatnivalót.
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4., Budapest Főváros Levéltára és a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum közös kiállítást
rendezett 2018. december 4-én a levéltár Teve utcai épületében a prágai Vojenský ústřední
archiv (Hadtörténeti Levéltár) és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményéből válogatott
amerikai és magyar kiadású plakátokból, „Mindent a hadseregnek!” – Amerikai és magyar
plakátok az első világháború idejéből címmel. Dr. Kenyeres István Budapest Főváros Levéltára
főigazgatójának köszöntője után Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnokának köszöntője következett, majd Dr. Kiss Gábor őrnagy, a Hadtörténelmi
Levéltár levéltárvezetője mutatta be a kiállítást.

5., A Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár munkatársainak részvételével működő Veszprémi
Érsekség Egyháztörténeti Bizottsága által, a Tanácsköztársaság kikiáltásának centenáriumán
(2019. március 21-én) rendezett egyháztörténeti konferencián ezúttal a veszprémi
egyházmegye határain túl lépve azt vizsgálták az előadók, hogy milyen hatást gyakorolt a
kommün a hazai római katolikus egyházmegyék papságának és híveinek életére. A
rendezvényen referátumok hangzottak el a plébániai Historia Domusokban megörökített
eseményekről, az egyes intézmények 1919-es életéről, illetve olyan személyek életútjáról, akik
hivataluknál fogva elszenvedői voltak a „dicsőséges 133 napnak”.
A konferencia helyszíne a veszprémi várban található Szaléziánum volt. (Veszprém, Vár utca
31.)
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6., A Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 2019 áprilisában megvalósult
családfakutató tanfolyama négy másfél órás alkalomból állt, szerdánként 16.30-tól. Négy
délután hét levéltáros adott ismertetőt.
A tanfolyam témái a következők voltak:
I. Bevezetés a családfakutatásba (április 3.)
II. Az anyakönyvekben való kutatás módszertana (április 10.)
III. Az anyakönyveken kívüli források bemutatása I. (április 17.)
IV. Az anyakönyveken kívüli források bemutatása II. (április 24.)
A kurzus hallgatói oklevelet kaptak. Az utolsó előadási és konzultációs napon (április 24.) a
mintegy félszáz résztvevőt a raktártúrát követően vendégül láttuk egy közös vacsorára.
A programsorozat céljával összhangban reményeink szerint tanfolyamunkkal hozzájárultunk a
nemzeti örökség egyedi és pótolhatatlan részét képező levéltári anyag hasznosulásához,
ismertebbé tettük a maradandó értékű iratok felhasználásának módjait, lehetőségeit.
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7., A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 2019. május 22-én
„A szórakoztatás régi és új intézményei Sopronban. A színház és filmszínház a 20. század első
felében” címmel rendezett levéltári napot. Az emléknap Veres András győri megyéspüspök
köszöntőjével kezdődött, majd a Fraknói Kutatócsoport vezetője, Tusor Péter
szekcióelnökségével vette kezdetét a konferencia. Az első előadó Pataki András, a Soproni
Petőfi Színház jelenlegi igazgatója volt. Őt követte Dominkovitsné Szakács Anita főlevéltáros,
Dr. Dominkovits Péter, Dr. Suslik Ádám levéltáros és Dr. Csekő Ernő főlevéltáros előadása.
A kultúr– és várostörténeti előadások a modern polgári szórakoztatás történeti gyökereit
fejtették fel és mutatták be. A konferencia Sopronban, a Fő tér 5. szám alatt, jelentős közönség
és média érdeklődés mellett került megrendezésre.

8., A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára 2019. május 8-án, a Völgyikút Ház
nagytermében rendezte meg a Veszprémi Történelmi Szalon 17. beszélgetést Cserhát címmel.
A megjelenteket Boross István, az MNL Veszprém Megyei Levéltárának igazgatója és Gerecs
József, a Völgyikút Ház és a KAZAMATA-BAU Építőipari és Kivitelező és Szolgáltató Kft. vezetője
köszöntötte.
Az egykori cserháti családok képviselőivel (Csomay Zsófia építész, dr. Kiss József
gyermekkardiológus főorvos, dr. Csiszár Miklós könyvtáros-szerkesztő, Horváth László
üzemvezető) Márkusné Vörös Hajnalka főlevéltáros beszélgetett.
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Az Év Levéltára díj 2018: Vác Város Levéltára
A Magyar Levéltárosok Egyesülete az „Év Levéltára díj 2018” díj elnyerésére nyílt pályázatot
hirdetett, melyre öt levéltár pályázott. Az Év Levéltára-díj a kiemelkedő szakmai tevékenységet
folytató levéltári intézmények elismerését szolgálja, mely a tervek szerint évente kerül átadásra.
A zsűri az egyes pályázatokat az adott levéltár lehetőségeinek mérlegelésével, személyi
ellátottságának és anyagi lehetőségeinek figyelembevételével bírálta, mely alapján Vác Város
Levéltára bizonyult a legkiemelkedőbbnek. A díjátadó rendezvényre Vácott került sor, 2019.
február 22-én, a Nyitott Levéltárak 2018. évi programja záróeseményeként. A díjátadáson részt
vett és felszólalt Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős
államtitkára, Fördős Attila, Vác város polgármestere, Dr. Kenyeres István, a Magyar
Levéltárosok Egyesülete elnöke és Dr. Tringli István történész, a Váci Múzeum Egyesület elnöke.
A Dr. Kenyeres István által átadott díjat dr. Horváth Ferenc igazgató köszönte meg az intézmény
nevében. A rendezvényt Lachegyi Imre zenés műsora foglalta keretbe, melyet meleg ételes
fogadás követett.
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Az Év Levéltári Kiadványa 2018
A díj elsődleges célja a levéltárak kultúramegőrző, kultúrateremtő szerepének, tudományos
eredményeinek bemutatása, ismertetése, népszerűsítése, a levéltári intézmények szellemi
műhelyeiből kikerülő kiadványok középpontba állításával. A díjakat 2019. március 7-én
osztották ki ünnepélyesen Budapest Főváros Levéltárában. A megjelenteket Dr. Kenyeres
István, a pályázatot kiíró Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, majd Dr. Hermann Róbert,
a Magyar Történelmi Társulat elnöke köszöntötte, ezt követően pedig Dr. Szögi László ny.
főigazgató, c. professzor a szakmai zsűri nevében ismertette és indokolta Az Év Levéltári
Kiadványa Díjak pályázat eredményét a kötetek vonatkozásában, majd Dr. Cseh Gergő
Bendegúz főigazgató az adatbázis-pályázatok vonatkozásában. Dr. Kenyeres István átadta az
okleveleket és a díjakat a nyertes intézmények képviselőinek. A díjak átadása után az első
helyezést elért kiadványok ismertetése következett.
A beérkezett 20 pályázat közül az alábbiakat díjazták:
A Forráskiadványok kategóriában:
1. Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára: "A mindenható örök Isten
nevében" Debreceni végrendeletek gyűjteménye, A kötetet összeállította,
szerkesztette, a bevezetőt és az életrajzokat írta: Kovács Ilona
2. Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára: Körök, egyletek: A civil társadalom
története a dualizmus kori Békés megyében (Szerk.: Erdész Ádám)
3. Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára: Kazareczki Noémi-Szepessyné Judik
Dorottya: (szerk.: Lőrincz Melinda) Nógrádiak a Nagy Háborúban-Dokumentumok az I.
világháború Nógrád megyei történetéből c. kiadvány ismertetése
A Monográfiák, tanulmánykötetek kategóriában:
1. Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár: Folyamatosság és változás. Egyházszervezet és
hitélet a veszprémi püspökség területén a 16-17.században. (A Veszprémi Érseki
Hittudományi Főiskolán 2017.08.30-31-én rendezett konferencia előadásai.) szerk.:
Karlinszky Balázs-Varga Tibor László.
2. Budapest Főváros Levéltára: Nagy Sándor: "Engesztelhetetlen gyűlölet". Válás Budapest
(1850.1914)
3. Pannonhalmi Főapátsági Levéltár: Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra
idején III. Szerk.: Dénesi Tamás és Boros Zoltán.
A Levéltári szakmai kiadványok kategóriában:
A Bizottság úgy látta helyesnek, hogy 1. díjat nem ad ki, mert mindkét beérkezett pályázatban
hiányosságokat tapasztalt, amelyek miatt az első díjat kiadni nem lehetett.
2. Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára: A Dunántúli Református Egyházkerület
prédikátorai és rektorai II. 1761-1849.
A Bizottság a harmadik díj kiadásától is eltekintett.
A Levéltári adatbázisok kategóriában:
1. Magyar Nemzeti Levéltár: Párt-Állam-Párt
Második helyen megosztott díj:
2. Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára: Archontológia, JászNagykun-Szolnok megye közigazgatási tisztségviselői 1876-1990;
3. Budapest Főváros Levéltára: Az 1918-1919-es forradalmak válogatott forrásai Budapest
Főváros Levéltárából.
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A Ráday Levéltár a tűzvész után (Szakmai Nap)
A Magyar Levéltárosok Egyesülete 2019. május 28-án tartotta Szakmai Napját, A Ráday Levéltár
a tűzvész után – Megelőzés, kárelhárítás, kárenyhítés, katasztrófavédelem a levéltárakban
címmel, melyre Budapest Főváros Levéltára Gárdonyi Albert termében került sor. Köszöntőt
mondtak L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális Bizottsága alelnöke és Dr. Kenyeres István,
a Magyar Levéltárosok Egyesülete elnöke, aki utána előadást tartott Budapest Főváros
Levéltára főigazgatójaként Levéltárak és katasztrófák címmel. Ez után Berecz Ágnes, a
Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének gyűjteményigazgatója beszélt
a katasztrófáról és annak tanulságairól. Az ebédszünet után Kiss Levente tűzoltó alezredes, a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltséghatósági
osztályvezetője, Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztály főosztályvezetője, majd
Balogh Sándor, Budapest Főváros Levéltára levéltári főrestaurátora tartottak előadást a
témában. Ezek után a résztvevőket körbe vezették az iratmentés helyszínein.
Budapest, 2019. augusztus 13.
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Dr. Kenyeres István s. k.
MLE elnök
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