Szakmai beszámoló
a „Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évre tervezett külföldi konferenciákon, szakmai
tapasztalatcseréken való részvétele” című pályázatról
NKA azonosító: 204103/00288
A pályázatra megítélt összeget nem sikerült 2017-ben teljes egészében elkölteni, ezért annak
meghosszabbítását kértük a 2018. évre is. A jelen beszámoló tehát az említett két év NKA
támogatással megvalósult külföldi útjait tartalmazza.
Pusztán a felsorolásból is kitűnik, hogy az utak döntő többsége kölcsönös nemzetközi
kötelezettségen alapul, továbbá, hogy legfontosabb partnereink – e tekintetben - a
szomszédos országok levéltári egyesületei. Ezek közül is elsősorban az ausztriai, csehországi,
a szlovákiai, valamint a horvátországi egyesületeket lehet kiemelni. A 2017-ben és 2018-ban
összesen 9 útra került sor a pályázati finanszírozásból, az utakon összesen 7 fő vett részt.
konferenciák, szakmai tapasztalatcserék
1.)
Cseh Levéltárosok Egyesületének 17. Konferenciája
http://cesarch.cz/
2017. április 24-28., Liberec (Reichenberg - Csehország)
„A német megszállás alatti kormányzat 1938-1945”
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
2.)
21. Szlovákiai Levéltáros Gyűlés
http://www.archivari.sk/
2017.május 22-25., Túrócszentmárton (Martin)
„A magániratok felkutatása, vásárlása, szakmai együttműködés”
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
3.)
Bosznia és Hercegovinai Levéltári Napokon való részvétel
http://www.arhubih.ba/
2017. május 18-19., Jajce
1., A szocialista korszak iratanyaga – állapot, állományvédelem, használat
2., Levéltár és informatikai környezet”
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
4.)
Osztrák vándorgyűlésen való részvétel
http://www.voea.at/
2017.október 11-12. Bregenz Vorarlberger Landesarchiv
39. Osztrák Levéltári Nap: Információszabadság
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
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5.)
Horvát Levéltárosok 5. Kongresszusa
2017. október 25-27. Zadar/Zára
Levéltárak Horvátországban – (retro)perspektívában
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
6.)
Szlovák Levéltárosok XXII. Szakmai Napja
http://www.archivari.sk/
2018. május 22–24. Igló (Spišská Nová Ves)
Kulturális örökségünk a levéltári iratanyagban
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
7.)
Német Levéltárosok 88. Kongresszusa
https://www.vda.archiv.net
2018. szeptember 25-28. Rostock
Megbízható, helyes, eredeti – A demokráciának szüksége van a levéltárakra!
A részvétel alapja: kölcsönös nemzetközi kötelezettség. (1 fő)
8.)
Az ICARUS fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség
https://icar-us.eu/
2018. november 9. Bécs
A bécsi székhelyű International Centre for Archival Research (Levéltári kutatások nemzetközi
központja) nemzetközi levéltáros egyesület 2018. november 9-én ünnepelte fennállásának 10.
évfordulóját.
A részvétel alapja: nemzetközi kötelezettség. (3 fő)
9.)
Records in Contexts kerekasztal-beszélgetés
https://www.ica.org
2018. december 6. Bécs
Az Osztrák Állami Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv) épületében került sor az ICA égisze
alatt készülő új levéltári leíró szabvány, a „Records in Contexts” (RiC) kidolgozásának állását és
a perspektíváit ismertető kerekasztal-beszélgetésre.
A részvétel alapja: a nemzetközi tudományos életbe történő bekapcsolódás (3 fő)
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Részletes beszámolók
Beszámoló a Cseh Levéltárosok Egyesületének 17. konferenciáján való részvételről
Liberec, Csehország, 2017. április 25-27.

A Cseh Levéltárosok Egyesülete elnökének, David Valůšek meghívására vettem részt a
konferencián. A cseh levéltárosok kétévente tartják meg levéltári napjukat. A 17.
konferenciájukra a volt szudétanémet területen, Liberecben (németül: Reichenberg) került
sor.
A konferencia fő témája a II. világháború alatti német megszállás levéltári forrásanyagának
számba vétele volt. Kiutazásomra reggel került sor és autóval történt, a magyar-szlovák határt
11.00 körül léptem át. A konferencia helyszínére 16.00-ra értem oda. A regisztrációt követően
az 1938-1945 közötti német megszállás külföldi levéltári forrásait bemutató szekció ülésén
vettem részt. Stefanie Jost, a berlini Bundesarchiv munkatársa német nyelvű előadásában
áttekintést nyújtott a legfontosabb, a Bundesarchivban őrzött, a témára vonatkozó levéltári
forrásanyagról. Bemutatta a Bundesarchiv internetes keresőfelületét, és a fontosabb
vonatkozó német nyelvű levéltári anyag fondleírásait. Ingried Sauer a müncheni Bajor Állami
Levéltár munkatársa a Münchenben fellelhető vonatkozó iratokat mutatta be. Szemben a
Budnesarchiv-val, ahol igazgatási iratokat őriznek a téma kapcsán, München inkább személyi
fondokat, hagyatékokat kezelnek. Kiemelkedő a szudétanémet menekültek által átadott
levéltári anyagokból szervezett Sudetenlandarchiv anyaga. Ezt követően lengyel (Lodz), a helyi
német megszálásra vonatkozó iratok bemutatására került sor. Miroslav Eisenhammer (Pilseni Állami Levéltár) a pilseni levéltárban fellelhető, cseh adminisztrációtól fennmaradt, a német
megszállásra vonatkozó forrásokat mutatta be. Másnap folytatódott a német megszállásra
vonatkozó források bemutatása, illetve állományvédelmi szekciót tartottak, ahol a legújabb
levéltári tárolóeszközök, dobozok bemutatásra is sor került. Délután tanulmányi útra vittek
minket Frýdland/Friedland –ba, illetve a Hejnice-i kolostor megtekintésére került sor. Este
szakmai megbeszélésen vettem részt a Cseh Levéltáros Egyesület elnökével és
elnökhelyettesével, Dr. Karel Halla-val. A kerekasztal-beszélgetésen részt vett a szlovák, a
lengyel és a német levéltáros egyesületek vezetői is. A téma a levéltáros egyesületek helyzete
volt.
Budapest, 2017. május 3.
Dr. Kenyeres István

3

Beszámoló a Szlovák Levéltári Napon való részvételről
Túrócszentmárton/Martin, 2017.május 22.-05.25.

A 21. Szlovák Levéltári Napra Maria Grófová, a Szlovák levéltáros Egyesületének elnöke
meghívására vettem részt, mint Budapest Főváros Levéltára főigazgatója és a Magyar
Levéltárosok Egyesülete elnöke. A konferencia témája a Magyarországon is fontos kérdést
jelentő személyi fondok gyűjtése és feldolgozása volt. A kiutazásra május 22-én délután került
sor. A határ átlépése 14.20-kor, a szállás elfoglalására és a regisztrációra 17.00-kor történt. A
hivatalos program május 23-án reggel a turócszentmártoni polgármesterrel való találkozóval
kezdődött, aki rövid megbeszélésre fogadta a konferencia nemzetközi résztvevőit. Ezt
követően a túrócszentmártoni szlovák nemzeti sírkert megtekintésére került sor. 13.00-kor
került sor a konferencia megnyitójára. A magyar delegáció nevében én köszöntöttem a
konferenciát, megnyitó beszédemben kiemeltem a magyar és a szlovák levéltárügy
együttműködésének fontosságát, a magyarországi magániratgyűjtés eddigi eredményeit.
A konferencia első szekciója bevezetőjeként a szlovák belügyminisztérium osztályvezetője
Maria Mrizová tartott előadást a szlovák levéltárügy aktuális kérdéseiről. Előadásában
elsősorban az e-iratok kérdéskörére tért ki, a levéltárak felkészítésére az elektronikus iratok
befogadására és archiválására. Ezt követően Anna Krzeminska (Krakkói Lengyel Akadémia
Levéltára) előadásában bemutatta a lengyel levéltárka, különösen a krakkói levéltár
gyakorlatát a magániratok átvétele kapcsán. Előadásában elsősorban a jogi kérdéseket vetette
fel, a kéziratok, a fotók, rajzok kapcsán felemerülő szerzői jogok problematikáját járta körül.
Jiri Krestan, a Cseh Nemzeti Levéltár munkatársa intézményük magániratgyűjtési stratégiáját
mutatta be. 1996-ban hozták létre a nem állami iratokat gyűjtő osztályt. Az elmúlt két
évtizedben a pártanyagokkal együtt 17 ezer iratfolyóméternyi (!) ilyen anyaguk van, már több
mint 1000 magánirati fond került állományba vételre. Bemutatta a Cseh Nemzeti Levéltár
magániratgyűjtési stratégiája főbb elemeit: rendezvények, hirdetések, antikváriusokkal való
kapcsolat, hagyatékok felvásárlása. hangsúlyozta, hogy gondot okoz ezen a területen a
levéltárka konkurenciája. Filip Paulus a Cseh Nemzeti Levéltár levéltárosa az igen értékes, USAból gyarapított Vlastimil Kybal hagyatékot ismertette. Kybal diplomata volt az USA-ban és
Mexikóban is, hagyatékában értékes filmfelvételek is voltak. Hana Kábová a Cseh Tudományos
Akadémia levéltárosa a tudományos hagyatékok gyűjtését, nyilvántartását és feldolgozását
mutatta be. A következő szekcióban a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai tartottak
előadásokat. Elsőként Keresztes Veronika mutatta be az MNL Országos Levéltára gyűjteményi
fondjait. Rácz György a családi levéltárak 1945 utáni bekerülésével és jogi helyzetével, a
jelenleg aktuális restitúcióval foglalkozott. Laczlavik György az MNL Bővülő történelem – Az
elmúlt 15 év iratajándékozásai c. programját mutatta be. Ezt követően két esettanulmány
került ismertetése. Adam Kosek a krakkói Gyógyszerészeti Intézet Levéltára munkatársa két
hagyatékát hasonlította össze: apáét és fiáét, mindketten professzorok lettek a krakkói
egyetemen. Az apa Adam Vetulani jogász, míg fia Georg neurológus lett. Az apa hagyatéka
hagyományos személyi fond, míg a fiái már digitális képeket, blogot és facebook profilt is
magában foglal Sarká Steinová a prágai Nemzeti Levéltár munkatársa kerttervező mérnökök
hagyatékának feldolgozását mutatta be, a hagyatékokban fennmaradt kertterveket
összevette a megvalósulással, korabeli és későbbi légifotók, dokumentumok segítségével.
Május 24-én szakmai program keretében a Turócszentmártonon található Szlovák Nemzeti
Könyvtár Digitalizálási Központját tekintettük meg. Az itt létrehozott központ a legmodernebb
eszközökkel van felszerelve, etilén-dioxidos fertőtlenítő kamrát üzemeltetnek, restaurálási
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központot hoztak létre, és modern digitalizáló műhelyt. Délután szakami úton vettünk részt
Túrócszentmártonban (Matica Slovenska gyűjteményei, levéltára) illetve környékén.
Budapest, 2017. május 27.
dr. Kenyeres István

Beszámoló a Bosznia-Hercegovinai Levéltáros Egyesület
2017. évi vándorgyűlésén való magyar részvételről
Jajce, 2017. május 18-19.
2017. május 17-19. között tartotta Jajce városában a Bosznia-Hercegovinai Levéltáros
Egyesület 2017. évi vándorgyűlését. A vándorgyűlést a Travniki kanton levéltára szervezte,
mivel Jajce városában nincs külön levéltár. Az ország levéltári szervezete annyiban érdekes,
hogy míg a föderatív állam két részre oszlik, mint ismert a Boszniai Szerb Köztársaságra,
valamint a Bosznia-Hercegovinai Föderációra, addig a levéltáros egyesületben mindkét rész
levéltárosai tagok. Bosznia levéltárosai természetesen a legszorosabb kapcsolatot a volt
Jugoszlávia utódállamaival tartják, amit az is jelzett, hogy ezen államokból viszonylag népes
küldöttségek vettek részt a vándorgyűlésen. Ezen államokon kívül csupán Törökország és
Magyarország képviseltette magát a rendezvényen. A török szereplésre a későbbiekben még
kitérek.
A rendezvényt Dr. Izet Šabotić professzor a Tužlai Egyetem tanára, a Levéltáros Egyesület
elnöke nyitotta meg. Az első nap fő témája az egykori szocialista korszak levéltári anyagának
kérdése volt, s e témáról a volt Jugoszlávia utódállamainak levéltárosai tartottak előadásokat,
kitérve egyes 1944-1990 közötti speciális anyagrészek kutathatóságának és forrásértékének
bemutatására.
Az első nap délutánján a résztvevőknek bemutatták Jajca város, jelentős műemlékeit, a helyi
múzeumot, s többek között a Jajcai várat, amelyet 1463 karácsonyán foglalt vissza Mátyás
király a törököktől és egészen 1527-ig magyar kézben volt. Csak érdekességként említem meg,
hogy a vár megtekintése során a résztvevők galambokat bocsátottak szabadon a vár udvarán,
mintegy a Boszniában élő népek megbékélésének jelképeként.
A második nap fő témaköre a levéltári informatika volt. Itt szintén számos, a volt
Jugoszláviában működő levéltár vezetője, illetve munkatársa mutatta be az adott levéltárban
folyó digitalizáció, vagy éppen adatbázis készítés eredményeit és állapotát. Az előadások közül
külön kiemelem, hogy Zita Jukić és Ivana Čurik eszéki levéltárosok szépen illusztrált
előadásban ismertették a Budapest Főváros Levéltárában 2013 és 2016 közötti informatikai
konferenciák tartalmát és eredményeit, ezzel is öregbítve a magyar levéltárügy hírnevét. A
magyar résztvevő ezen az ülésen szólalt fel, s felhívta a figyelmet a bosnyák vonatkozású
középkori okleveles anyag internetes elérhetőségére és természetesen az 1878-1918 közötti
Boszniával kapcsolatos iratok kutatási lehetőségeire.
Külön kiemelendőnek tartom viszont a török küldöttség szereplését, mert ez igen érdekes volt
magyar szempontból is. Már a megnyitón Törökország igen magas szinten képviseltette magát
és a török képviselők hangsúlyozták, hogy a történelmi kapcsolatok miatt Törökország
kiemelten fontosnak tartja a balkáni országok történészeivel és levéltárosaival való szoros
kapcsolatot. Nyilván ezen országok között is különösen fontos Albánia és Bosznia, ahol
jelentős muzulmán vallású lakosság él. A második napon először Durali Güragac, valamint
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Ayten Ardel az Isztanbuli Oszmán Levéltár munkatársai mutatták be a nemrég felépült
szupermodern levéltári központot, s annak digitális archívumát. A jelek szerint az Oszmán
Levéltár már hatalmas anyagrészeket digitalizált és tette ezeket az anyagokat elérhetővé az
interneten. Ez nyilván nem csak a balkáni országok, de a magyar történészek számára is
nyújthat jelentős segítséget. Bosnyák részről Nusret Čolo a Föderáció Kulturális és Sport
Minisztériumának munkatársa tartott előadást az Oszmán Levéltár anyagának az egykori
Rumélia szempontjából fontos részeiről és azok forrásértékéről.
Úgy vélem, hogy a már közel két évtizede kialakult bosnyák-magyar levéltári kapcsolatok
fenntartásában érdekeltek vagyunk, részben a történelmi kapcsolatok miatt, de különösen
azért, hogy a Balkán felé legyenek olyan kapcsolataink, amely a jövőben esetleg tovább
fejleszthető. Lehetséges lenne bosnyák levéltárosokat Magyarországon fogadni, számukra
képzéseket tartani, felhívni a figyelmet a magyar levéltári anyag bosnyák vonatkozásaira,
esetleg ezzel kapcsolatban közös segédlet kiadására. Mindezek segíthetnék a magyar
levéltárügy nemzetközi kapcsolatrendszerének és tekintélyének bővítését és erősítését.
Budapest 2017. augusztus 27.
Dr. Szögi László

Beszámoló az Osztrák Levéltárosok Egyesülete vándorgyűlésén való részvételről
Bregenz Vorarlberger Landesarchiv,
2017.október 11-12.
A Bregenz-ben (Vorarlberg) megrendezett 39. Osztrák Levéltári nap központi témája az
információszabadság volt. A rendezvényre mint a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke
kaptam maghívást.
A személygépkocsival történő kiutazásra a nagy távolság (880 km) miatt október 10-én került
sor. A szakmai program október 11-én délelőtt 10.00-kor kezdődött, három workshop
megrendezésére került sor a levéltári jog, a szerzői jog és a levéltár és wikipédia
témakörökben. A magam részéről a levéltári jog workshopon vettem részt, ahol
tájékozódhattam az osztrák levéltári törvényi háttérről. Ausztriában szövetségi állami
hatáskörben van a levéltári törvény, ezek közül az egyik legfrissebb a tiroli, amiről részletes
információkat kaphattunk.
Kora délután látogatást tettem a Vorarlberg-i Tartományi Levéltárban, ahol Manfred
Tschaikner osztályvezető mutatta be a levéltár működését, fontosabb iratanyagait. A levéltár
egy 18. század végén épült palotában található, amelyet az 1930-as években kibővítettek az
akkori legmodernebb építészeti megoldások felhasználásával, ezt az épületet építették tovább
pár éve. A levéltár közvetlenül a szövetségi parlament épületénél található, a szövetségi
kormány és a levéltár közötti együttműködés igen szorosnak tekinthető.
19.00-tól került sor az esti panelre, amelyen rövid előadást tartottam a levéltári és
személyiségi jogok újfajta rivalizálásáról, különös tekintettel a 2018 májusától az EU-ban
hatályos GDPR (General Data Protection Regulation) irányelvre. Az esti panelben előadást
tartott még a. D. Jürgen Weiss volt szövetségi miniszter az államigazgatás kulturális
változásáról.
Október 12-én került sor az információszabadság, mint központi témát megtárgyaló
konferencia-részre. Ewald Wiederin a Bécsi Egyetem jogászprofesszora előadásában
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bemutatta az osztrák alkotmány fejlődését az információs szabadság versus állami
titokvédelem szempontjából, bemutatva, hogy milyen mélyen gyökerezik az osztrák hivatali
életben a titokvédelem, ami ott nem csupán az államérdekre, hanem a pártok érdekeire is
kiterjed. Ezen a közel nyolc évtizedes gyakorlaton próbált rést ütni az osztrák alkotmány idén
tervezett módosítása, ami az osztrák parlamentben mégis elbukott. Mivel a tervezett
változtatások az előadó szerint csak „félszívvel” garantálták volna az információszabadság EUban általános gyakorlatát, nem látta súlyos problémának a tervezet elvetését. Ulrich Nachbaur
a Vorarlberg-i Tartományi Levéltár munkatársa az osztrák levéltári törvényeket vette végig az
információszabadság szempontjából, bemutatva az eltérő szabályozásokat a kutatási időhatár
és a személyes adatok védelme kapcsán (pl. Karintiában 40 évig nem kutathatók az iratok,
ezzel szemben Bécsben 20 év a korlátozás, míg a bírósági iratok esetében általában 50 év).
Josef Pauser az osztrák alkotmánybíróság jogásza az ún. PSI irányelvről, azaz a közszférában
keletkezett adatok közösségi, azaz akár kereskedelmi célra történő tovább felhasználásának
jogi feltételeiről és annak 2003, majd 2013 óta történő folyamatos változásáról tartott
előadást. A konferencia végén Christine Axer, a Hamburgi Állami Levéltár munkatársa mutatta
be az ún. Hamburg Transzparens Portál http://transparenz.hamburg.de/ projektet. Hamburg
Szabadállam által létesített projekt elsődleges célja, hogy minden olyan információt közzé
tegyen, amit a hamburgi transzparencia törvény előír, és amely nyilvánosnak számít: így az
önkormányzat valamennyi határozatát, ülésjegyzőkönyveit, szerződéseit, statisztikákat stb. A
portál megvalósításával a Hamburgi levéltárat bízták meg.
A szállás költségét az osztrák meghívó fél állta, az útiköltséget a Magyar Levéltárosok
Egyesülete finanszírozta, a BFL-re a biztosítás, autópályadíj és a napi díj esett.
Budapest, 2017. október 20.
Dr. Kenyeres István

Beszámoló a Horvát Levéltárosok 5. kongresszusán való részvételről
Zadar/Zára, 2017. október 25-28.

A Horvát Levéltárosok Egyesületének meghívására, mint a Magyar Levéltárosok Egyesületének
elnöke kaptam meghívást. Horvátországban a levéltáros egyesület éves konferenciákat tart,
azonban négy évente ún. kongresszust hívnak össze, amely jellegét tekintve stratégiai
kérdésekkel foglalkozik és az elkövetkező négy évre kíván irányt mutatni a horvát levéltárak
számára. A z 5. kongresszusra idén Zadar-ban került sor, október 24 és 27. között „Levéltárak
Horvátországban – (retro)perspektívában” címmel.
Kiutazásomra október 25-én került sor – beregszászi hivatalos utam miatt. Október 25-én
délután érkeztem Zadar-ba, így a konferencia késő délutáni programján tudtam csak részt
venni. Érdekes előadást tartott Marijana Mimica Tkalčec (Horvát Állami Levéltár) a MNL
Országos levéltárban őrzött Magyar Királyi Helytartótanács fondjában levő horvát-szlavón
iratokról, majd Ivona Fabris, Hrvoje Jakić (HÁL) a zágrábi Horvát Kommunista Szövetség
fondjában levő források feldolgozásáról. Ivan Radoš és Tomislav Šulj előadásukban a horvát
honvédő háború (azaz Jugoszlávia felbomlását követő Szerbia elleni háború) levéltári
forrásairól beszélt, kiemelve, hogy ezek döntő része magánirat (levelezések, feljegyzések,
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fotók), amelyek levéltári begyűjtése igen nehéz, szenzitív feladat. Ezt követően szekció
ülésekre került sor, én a levéltár-pedagógia szekciót látogattam meg.
Október 26-án a konferencia Pag szigetére „költözött át”, ahol egy több órás panel zajlott a
készülő horvát levéltári törvényről. A horvát kollégákkal való konzultációm során annyit lehet
kiemelni, hogy két súlypontja van az új törvénynek, az egyik az e-iratok levéltári átvételének
kötelezettsége és az ehhez szükséges finanszírozási háttér megteremtése, a másik a
titkosszolgálati iratok levéltári vagy levéltáron kívüli kezelése volt. Délután került sor a Horvát
Levéltárosok Egyesületének tisztújító közgyűlésére, immár Zadarban.
Október 27-én folytatódott a konferencia párhuzamos szekciókkal. Én felváltva vettem részt
a levéltári rendezési, feldolgozási gyakorlatokkal és az e-iratokkal foglalkozó szekciókon.
Érdekes volt Natko Martinić Jerčić előadása a Hágai Bíróság digitális forrásanyagáról. Kiemelte,
hogy a horvát és szerb, boszniai stb. háborús bűnösök elleni jelentős mennyiségű több tízezer
oldalnyi forrásanyag alapvető forrása a jugoszláviai polgárháborúnak, ennek digitális
másolatait igyekeznek folyamatosan beszerezni a Hágai Bíróságtól. Az előadó Momir Talic
perén keresztül mutatta be az iratanyagok forrásértékét. Az informatikai szekcióban
Magdalena Kuleš és Hrvoje Stančić (Zágrábi Egyetem) digitális források archiválásról szóló
előadását hallgattam meg, amely címe ellenére az általánosságokon túl lényegében az ealáírások hosszú távú archiválására vonatkozóan mutatott be új eljárást, ami magyar
szempontból is érdekes lehet. Dr. Jasna Požgan (DAM), és vana Posedi (DAVŽ) előadásában a
Muraközre vonatkozó ipartársulatok és fontosabb ipari fondok rendezéséről tartott előadást,
ebben számos magyar vonatkozás volt. Délutáni előadások közül a levéltár-pedagógiai
előadásokat látogattam. Nagyon tanulságos volt a vukovári (Petar Elez), a sziszeki (Snježana
Žegor) és a zágrábi állami levéltár (Živana Heđbeli, Mihaela Barbaric) gyakorlatainak
bemutatása magyar levéltári szempontból.
Összességében megállapítható, hogy a horvát levéltárak ugyanazokkal az új kihívásokkal
küzdenek (e-levéltár, levéltári pedagógia, a közelmúlt iratainak nyilvánossága, magániratgyűjtés), amivel a magyar levéltárak is szembe néznek, hozzá kell tennem ugyanakkor hogy
számos területen előttük járunk. A konferencia ugyanakkor lehetőséget teremtett a szakmai
kapcsolatok mélyítésére, így elsősorban az eszéki levéltár vezetőjével Dražen Kušen-el a
horvát egyesület leköszönő elnökével sikerült az eszéki és a fővárosi levéltárak szakmai
kapcsolatai elmélyítésében megállapodni.
Budapest, 2017. november 6.
Dr. Kenyeres István

Beszámoló a Szlovák Levéltárosok Szakmai Napjáról
Igló /Spišská Nová Ves, 2018. május 22–24.
2018. május 22–24. között rendezték meg Iglón a XXII. levéltári napokat, melynek témája a
„Kulturális örökségünk a levéltári iratanyagban” volt. A levéltári nap szervezője és támogatója
a Szlovák Levéltárosok Egyesülete, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztérium Közigazgatási
szekciójának Levéltári és Iratkezelési Főosztálya, a Kassai Állami Levéltár, a Kassai Állami
Levéltár Iglói Fióklevéltára és Igló Város Önkormányzata. A konferenciát az Iglói Reduta
épületének koncertemében tartották.

8

Az első nap előadásainak nagyobb része a szlovákiai levéltárak írott kulturális örökségének a
bemutatásáról szólt, pl. az Eperjesi Állami Levéltár Poprádi Fióklevéltára közművelődési
programjairól, melynek már több évtizedes hagyománya van, és kiadványaikkal, kiállításaikkal
és konferenciájukkal belföldön és külföldön is megismertetik a szlovákiai levéltárakban rejlő
kincseket. Bemutatkozott az Eperjesi Állami Levéltár Lőcsei Fióklevéltára is, mely a 13. század
közepétől őriz iratokat a Szepesség történetéről. Előadást tartott Farkas Andrea (MNL) is a
„Írott kulturális örökségünk a közművelődésben és levéltárpedagógiában” címmel, melyben
bemutatta a magyarországi levéltárak levéltár-pedagógiai módszereit.
Az előadások végén felszólalt PhDr. Henrieta Žažová, aki ismertette, milyen állapotban van a
tavalyi évben elkezdett Szlovák Levéltárosok Életrajzi Lexikonja adatainak összegyűjtésében,
szerkesztésében. Az adatoknak a gyűjtési folyamata lezárult, most már csak szerkesztési,
lektorálási feladatok várnak a szerkesztőkre. A lexikon online a www.archivari.sk oldalon
lesznek elérhetőek, és ígéret született arra nézve is, hogy a Belügyminisztérium finanszírozza
a nyomdai költségeket.
A levéltári nap második napjának délelőttjén zajlottak az egyesület elnökének, a revíziós
bizottság és a választmányi tagoknak a választása. A választások előtt a Közgyűlés
meghallgatta és elfogadta az egyesület leköszönő elnökének és a revíziós bizottság jelentését,
jóváhagyták az új tagdíjakat. A Szlovák Levéltárosok Egyesület elnökének Mgr. Martina
Orosovát Phd (Örökségvédelmi Hivatal Levéltárának vezetője) választották meg négy évre. A
nap második felében két kirándulást szerveztek a résztvevőknek: Szepesi Káptalan és a Zsigrai
Szentlélek Temploma, a hatkóci és a márkusfalvai kastélyok.
Harmadik nap folytatódtak az előadások, ahol az előadók bemutatták, milyen sokrétűen lehet
felhasználni a szakmai levéltárakban őrzött levéltári iratokat – pl. a Szlovák Nemzeti Galéria
Képzőművészeti Levéltárában, a Szlovák Természetvédelmi és Barlangászati Múzeum
Levéltárában és a Szlovák Állami Vasút Levéltárában.
A konferencia végén felszólalt Mgr. Mária Mrížová PhD a Levéltári és Iratkezelési Főosztály
vezetője, aki ismertette, hogy ebben az évben több kerek évfordulót ünnepelnek –
Csehszlovákia megalapításnak 100. évfordulója, 1968-as Prágai tavasz 50. évfordulója és a
Szlovák Köztársaság kikiáltásának 25. évfordulója – melynek szervezésében a szlovák és cseh
levéltárosok nagy szerepet vállaltak. Ilyen lesz az ősszel Kassán megnyíló eredeti levéltári
iratokat bemutató kiállítás és egy nemzetközi tudományos konferencia „Úton a szlovák
államiság felé” címmel.
Budapest, 2018. május 30.
Farkas Andrea

Beszámoló a német levéltárosok 88. kongresszusáról
Rostock, 2018. szeptember 25-28.
2018 szeptemberében lehetőséget kaptam arra, hogy a Magyar Levéltárosok Egyesületének
képviseletében részt vegyek a német levéltáros egyesület (VdA) rostocki kongresszusán, ami
számos tanulsággal szolgált a német levéltárosok helyzetéről, munkájáról. Elöljáróban a
német egyesület elnökének, Ralf Jacobnak, a hallei városi levéltár vezetőjének előzetes
beköszöntőjében elhangzottakra utalnék, amely a címben említett mottó mintegy
alátámasztásaként az egész kongresszus hangulatát meghatározta: „A Fake-News és a
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célzottan manipulált hálózatok idején sok polgár kérdezi, hogy van-e még forrás, amelyikben
meg lehet bízni. Vajon a civil társadalomnak, a kutatásnak, a médiának vagy az államnak
nélkülözhetetlenek-e a levéltárak? S az elnök, valamint a kongresszuson megszólaló
politikusok válasza – alátámasztva a mottót „a demokrácia igényli a levéltárakat –
leghatározottabban igen volt.
Szeptember 25-én, a konferencia esti hivatalos megnyitását több olyan csoportprogram előzte
meg, amelyek közül kettőn is részt vettem. Az egyik az Állambiztonsági Minisztérium, azaz
Stasi Rostock kerületi/megyei hajdani laktanyájának, illetőleg az ott őrzött 3600
iratfolyóméternyi anyagnak a megtekintése volt.
A hivatalos megnyitót megelőzően került sor a nemzetközi szekció ülésére, amely az idén
meglehetősen nagy számú belföldi, főleg fiatal levéltárost vonzott. A szekciót vezető dr.
Bettine Joergens, (Detmold), Ralf Jacob, de más felkért német előadók elsősorban a német
egyesület széleskörű kapcsolatairól (Kenya, Mexikó), illetve a nemzetközi levéltáros
szervezetekben elfoglalt helyéről beszéltek. A cseh egyesület alelnöke, Karel Halla a cseh
levéltári rendszert mutatta adatgazdag előadásában, majd Anne Potthoff, aki a magyar–német
csereprogram első fecskéje volt Magyarországon, mutatta be élményeit, tapasztalatait.
Az esti órákban került sor mintegy 700 fős hallgatóság jelenlétében a megnyitó plenáris ülésre.

Megnyitójában Ralf Jacob elnök némileg más szavakkal, de az előzetes beköszöntőhöz
hasonlóan azt hangsúlyozta, hogy a levéltárak nélkülözhetetlenek a demokratikus kultúrában,
és arra ösztönözte kollégáit, hogy használják ki a rendelkezésre álló játéktereket.
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A várost képviselő Steffen Bockhahn, Rostock városi szenátor üdvözlő szavai után Birgit Hesse,
Mecklenburg-Vorpommern szövetségi állam oktatási, tudományos és kulturális ügyekért
felelős minisztere a konferencia mottójára utalva szintén a levéltárak és a levéltárosok
munkájának fontosságára hívta fel a figyelmet.

A szokásoknak megfelelően a megnyitó fő attrakciója mindig egy ismert vagy érdekes személy,
tudós, politikus osztotta meg gondolatait a hallgatósággal, Ezen az estén a veterán zöldpárti
Bundestag képviselő, Hans-Christian Ströbele, a titkosszolgálati iratok szövetségi levéltárban
történő elhelyezéséről és a levéltári törvény/jog újra szabályozásának szükségességéről
beszélt (Geheimdienstakten ins Bundesarchiv – Neuregelung des Archivrechts).
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A másnap délelőtti plenáris ülés azt kívánta demonstrálni, hogy minden levéltárnak –
méretétől függetlenül – demokráciát támogató funkciója van, s igyekszik ennek szellemében
tevékenykedni. Erre az első példát dr. Peter Quadflieg szolgáltatta a belgiumi német kisebbség
fővárosából, Eupenből „Autonomia és levéltár” című előadásával.
Egészen más nagyságrendű levéltárat mutatott be Dagmar Hovestädt a berlini Stasi iratokat
őrző hivatal szóvivője. Az előadó intézményét az emberjogi levéltárak egyik fajtájaként
határozta meg, amely a represszív rendszerek titkosszolgálati és rendőrhatósági levéltára,
egyúttal pedig a jogtalanság szervezetének levéltára is. A BStU nagy léptékű iratértékelő
feladatot hajt végre, amely szorosan együttműködik más állami finanszírozású
intézményekkel.
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dr. Bastian Gillner (Észak-Rajna-Vesztfália, Duisburg) az elektronikus iratok előnyeit mutatta
be a levéltárakban és a közigazgatási munka során. Kíméletlenül ábrázolta a hatósági
iratkezelés szétesését, amelynek során szabályozatlan egymásmellettiségben fogadták be,
iktatták az elektronikus és a papíralapú iratokat. A levéltárak nem lesznek képesek a
későbbiekben létrehozni az elveszett kapcsolatot a különböző típusú dokumentumok között.
Reményei szerint a strukturált e-ügykezelés hosszú távú megoldást jelent, s keletkezésük
időpontjától kikényszeríti a különböző típusú iratok együttes kezelését. Az egyes irattípusok
átadásakor, a bevezető szakaszban a közigazgatási szakembereknek segíteniük kell a
levéltárakat a minél hatékonyabb feldolgozásban. Így a levéltár is aktívan részt vesz a
kormányzati és közigazgatási intézkedések nagyobb átláthatóságának megteremtésében.
A hivatalos program végén került sor „Átláthatóság az igények és a valóság között – a
biztonsági szolgálatok kutatása, mint a levéltári önazonosság alapkérdése" címmel a várva várt
kerekasztal-beszélgetésre. A pódiumbeszélgetés résztvevői dr. Hans-Christian Herrmann
(Saarbrücken) moderálásával dr. Michael Hollmann, a Szövetségi Levéltár elnöke, dr. Frank
Suall professzor, a német újságíró szövetség elnöke és dr. Constantin Goschler, a bochumi
Ruhr-Universität professzora voltak.
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A beszélgetés fő témája az új szövetségi levéltári törvény volt,1 amely hatálybalépése óta sok
vitát generált, hiszen a múltban titkosszolgálati iratok tömegei részlegesen vagy akár teljesen
vesztek el a nyilvánosság számára.
Konszenzus volt az összes vitapartner között, hogy a közigazgatási, a hírszerzési és titoktartási
adatok védelmének teljes átláthatósága lehetetlen, más szóval egyértelmű az ellentmondás
az igények és a gyakorlat között. A levéltár közigazgatási hierarchiában elfoglalt helyének
megerősítése javítaná az iratok átadásának minőségét és az iratmegsemmisítés „önkényét”
gyakrabban sikerülne megakadályozni

Lásd: Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes (Bundesarchivgesetz
BArchG) vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 410)
1

14

Az eddig leírtak mellett számos – részben fizetős – továbbképző jellegű rendezvény volt,
amelyek egy része a hivatalos megnyitó előtt lezajlott. A nemzetközivel egyidejűleg vitatták
meg a levéltárpedagógia egyes problémáit. A Nyílt Levéltárak Munkaközössége szinte egy
külön konferenciát tartott szeptember 25-én délelőtt és délután. Ugyancsak érdekes, hogy
tartományi problémák is úgy kerültek elő, ha annak szövetségi vonatkozása is volt, hiszen az
landok levéltárosai is évente tartanak kongresszusokat. Kivételt minden évben a vendéglátó
tartomány képez, idén Mecklenburg-Vorpommern levéltáros egyesülete kapott egy óra
erejéig lehetőséget tevékenységének bemutatására. Jónéhány workshopot tartottak, így a
digitalizáció, a digitalizált iratok értékelésének területén, levéltári stratégiák összehangolása
stb., amelyek egy része kifejezetten a továbbképzést szolgálta, és csak hazai egyesületi tagok
részére volt látogatható.
Budapest, 2018. október 15.
Ólmosi Zoltán

Beszámoló az ICARUS fennállásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségről
Bécs, 2018. november 9.
A bécsi székhelyű International Centre for Archival Research (Levéltári kutatások nemzetközi
központja) nemzetközi levéltáros egyesület 2018. november 9-én ünnepelte fennállásának 10.
évfordulóját. Budapest Főváros Levéltára megbecsült tagja az egyesületnek, amit mutat, hogy
az az ünnepségre kapott dr. Kenyeres István főigazgató, dr. Sipos András főosztályvezető és
dr. Fazekasné Toma Katalin.
13 órakor indultunk Budapestről, majd a szállás elfoglalása után részt vettünk a külföldi
intézményekből meghívottak számára szervezett rövid egyórás városnéző sétán, ami a Bécs
belvárosán vezetett keresztül.
Az ünnepséget a bécsi egyetem matematika fakultása modern épületének tetején, a
rendezvények számára kialakított Sky lounge-ben tartották. 30 országból mintegy 200 vendég
érkezett, akik nagyrészt személyesen is jól ismerték egymást az elmúlt 10 év közös
projektjeinek köszönhetően. A házigazdák részéről a matematika kar dékánja köszöntötte a
meghívottakat.
A programot Thomas Aigner, az egyesület elnöke, Kerstin Muff és Daniel Jeller, az egyesület
munkatársai moderálták. Kerekasztal formájában folyt a beszélgetés. Az időutazás során –
nem véletlenül választották ezt a kifejezést a rendezők, utalva a Time machine projekt
előkészítésére – egészen 2002-ig mentek vissza, amikor elindult az alsó-ausztriai projekt,
amelynek célja a kolostori oklevelek digitalizálása és interneten való közzététele volt. Rövid
idő múlva világossá vált, hogy az Ausztriával szomszédos országok is érdekeltek egy ilyen
projekt elindításában, így az együttműködés keretei gyorsan kirajzolódtak. Rövid időn belül
Közép-Európa mintegy 60 levéltára állt kapcsolatba egymással. A kooperáció jogi kereteinek
megteremtése érdekében 2008-ban megalakították az ICARUS egyesületet Jelenleg az
ICARUS-nak 180 partnerintézménye van 34 európai országból, USA-ból, Kanadából és Irakból.
Az ICARUS az első projektekben a levéltárak, egyetemi és egyetemen kívüli kutatóintézetek
között koordinátorként működve irányította a digitalizálási, adatbázis építési munkálatokat.
Elindították a Monasterium virtuális oklevéltárat, amely jelenleg 10 országból több mint 600
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ezer középkori és kora újkori oklevelet tartalmaz. A Matricula platformon keresztül mintegy
26 millió egyházi anyakönyv érhető el a kutatók számára (mintegy 12 millió látogató évente).
Az ICARUS eddig 16 EU-s projektet koordinált, illetve végezte azok emberpróbáló
adminisztrációs feladatait. Jelenleg az EU Flagship projektjének számító Time Mashine
projektjében pályázik.
Az elmúlt 10 (15) év tevékenységének bemutatása után került sor az ICARUS tiszteletbeli tag
címének adományozására. Ebben az évben ezt a címet Herbert Wursternek, a Passaui Püspöki
Levéltár volt levéltárvezetőjének és Alena Pazderovának, a Cseh Nemzeti Levéltár
igazgatójának adományozták.
A rendezvényen készült képek itt tekinthetők meg:
https://www.facebook.com/pg/icarus.archiv/photos/?tab=album&album_id=101567805571
81774&__tn__=-UC-R
Budapest, 2018. november 17.
Dr. Kenyeres István

Beszámoló a Records in Contexts kerekasztal-beszélgetésről
Bécs, 2018. december 6.
2018. december 6-án az Osztrák Állami Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv) Nottendorfer
Gassén található épületében került sor az ICA égisze alatt készülő új levéltári leíró szabvány, a
„Records in Contexts” (RiC) kidolgozásának állását és a perspektíváit ismertető kerekasztalbeszélgetésre, amelyen a Magyar Levéltárosok Egyesülete jóvoltából Orthmayr Flóra, Sipos
András és Gerhard Péter vett részt a BFL-ből. Magyarországról Lux Zoltán volt még jelen, a
hallgatóság amúgy négy szlovén levéltáros kivételével a német nyelvterületet képviselte.
Az ICA EGAD (Expert Group on Archival Description) részéről Martin Stürzlinger (Archiversum),
a vendéglátók részéről Karin Sperl (Osztrák Levéltárosok Egyesülete) köszöntötte a
résztvevőket. A RiC szabványon dolgozó ICA EGAD szakbizottság tagjaiként Bogdan-Florin
Popovici, Daniel V. Pitti és Martin Stürzlinger prezentálták a munka előzményeit és eddigi
eredményeit.
Elsőként Bogdan Popovici, a Román Nemzeti Levéltár Brassó megyei részlegének vezetője
beszélt. Ő elsősorban a jelenlegi levéltári leírás problémáit ecsetelte, amelyekre megoldást
keresnek az új szabvány megalkotásakor. A levéltárosok elméletileg „a fondok tiszteletét”, „az
eredeti rend elvét” és „a proveniencia elvét” tekintik alapelveknek, Popovici azonban felhívta
a figyelmet arra, hogy ezek az elvek sokszor nem egyértelműek, illetve arra is utalt, hogy ezek
nem tudományos tervezés eredményeképpen, hanem elsősorban kényelmi szempontokat
követve alakultak ki: úgy a legegyszerűbb következetesen rendezni, ha minél kevesebbet
szabad változtatni. A már korábban, a papíralapú iratok esetében sem egyértelmű elvek a
digitális világban egyre nehezebben alkalmazhatók. Az „eredeti rend” mindig is egy
tetszőlegesen befagyasztott időpillanat alapján volt csak meghatározható (az iratképző is
sokszor átrendezhette az anyagot – az irodában, az irattárban más-más rendben lehetnek az
iratok – a levéltáros pedig az átvételkori aktuális rend helyett egy képzelt eredetit igyekezett
rekonstruálni), de az elektronikus dokumentumok esetében akár párhuzamosan is lehet
többféle: pl. a fájlok fizikai struktúrája a háttértárolón teljesen eltérhet a felhasználói felületen
megjelenített struktúrától. Ami a provenienciát illeti: egyetlen Facebook-bejegyzéshez
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kapcsolódhat legalább négy különböző „iratképző”, például amikor egy oldal bejegyzését egy
közvetítő szereplő megosztja egy harmadik személy saját „falán”, majd ehhez érkeznek
további hozzászólások. Ezek az elvek régebben megkönnyíthették a pusztán fizikai alapú
visszakeresést, de a mai felhasználókat nem érdeklik: ők úgyis teljes szövegű keresést akarnak.
Ezekre a problémákra keres megoldást a RiC szabvány, amely virtuálisan, és nem fizikailag
rendezi össze az iratokat. Az első lépésnek a fizikai rendezést, másodiknak a rendezés
struktúráját követő leírás készítését tekintő régi munkafolyamat helyett az új megközelítés
tehát az lehetne, hogy először készüljön el egy sokszempontú leírás, amely alapján virtuálisan
lehet egyszerre akár sokféleképp is rendezni ugyanazt az anyagot. A proveniencia elve
alapvetően a kontextusba helyezést jelenti, de a RiC egyszerre több kontextusban helyezné el
az iratokat, hangsúlyt helyezve nemcsak az iratok, hanem az iratképzők és a funkciók
kontextusaira is. Mivel ez egy nehéz feladat, e szabvány semmiképpen nem lenne kötelező,
de az iratanyag legtökéletesebb leírása ezzel képzelhető el. Az ötlet nem is teljesen új, hiszen
már a mostani elektronikus nyilvántartási rendszerek is támogatnak többszörözhető,
kapcsolat-alapú megoldásokat, de a javasolt struktúra általánosabban kezelné például
tetszőleges számú szereplő egyedi funkciókkal való feltüntetését (ki dolgozott az irattal, mit
csinált vele).
Másodikként Daniel Pitti, az EGAD elnöke (valamint a Virginia államban működő Social
Networks and Archival Context Cooperative munkatársa) tartotta meg előadását. Ő röviden
beszélt az ICA EGAD működéséről, illetve a szervezet által korábban megalkotott
szabványokról (ISAD(G), ISAAR, ISDF, ISDIAH). Ő is beszélt a levéltári rendszerezés elveiről, de
ő a „proveniencia elve” két aspektusaként mutatta be „a fondok tiszteletét” (azaz azt, hogy
egy személy vagy szervezet által létrehozott iratokat együtt kell kezelni) és „az eredeti rend
elvét” (azaz azt, hogy az iratoknak a létrehozás és használat során kialakított csoportosítása az
iratok tartalmáéhoz mérhető fontosságú információt hordoz arról, hogyan használták ezeket
az iratokat). Daniel Pitti szerint a RiC alapján a proveniencia elvének mindkét aspektusa
leírható. Az iratok kontextusai nagyon bonyolultak, és az emberek és személyek közötti
interakcióknak csak egy kis töredéke marad fenn az iratokban rögzített információk között. A
levéltárosoknak e kontextus egészét jó lenne megőrizniük, de épp amiatt, mert e kontextusok
nagyon bonyolultak, eme információhalmaz teljes megőrzése lehetetlen.
A RiC fogalmi modellje három kategóriát ír le: az egyes objektumokat, azaz az entitásokat, az
entitások lényegi tulajdonságait leíró attribútumokat és az entitások közötti kapcsolatokat. A
RiC modell továbbá a technológiai változásoknak is meg kíván felelni, a digitalizáció során
ugyanis új típusú információhalmazok jelennek meg, amelyek az egyes objektumok közötti
kapcsolatokat is leírják (hálózatok, adatbázisok, gráftechnológiák, mint például a szemantikus
technológiák vagy a Linked Open Data). A szabvány fejlesztése során készülő termékek
egyrészt ez a fogalmi modell, másrészt egy ontológia, harmadrészt egy felhasználó kézikönyv
lesz.
A RiC újdonsága az ISAD(G) szabványhoz képest, hogy – szemben az ISAD(G) monolitikus leíró
megközelítésével, ami nem kapcsolódik a szélesebb kontextushoz – az új modellben az iratok
és az iratok aggregációja két külön entitást alkot (record, illetve record set). Egy irat ráadásul
egyszerre több record set része lehet. A RiC modellben alkalmazandó többszintű leírás pedig
megoldást találhat az ISAD(G) internetes keresések esetében nehézkes elvére, amikor egy
leírás csak egyetlen szinten jelenik meg, viszont egy találati listában éppen emiatt nem jelenik
meg a teljes leírás, csak annak egy része. Külön hangsúlyt kap az ISAD(G)-vel szemben nemcsak
az irat tartalmi és a szervezet szervezettörténeti leírása, hanem a funkció leírása is, ami a
napjainkban gyakran változó szervezeti felépítés miatt lehetővé teszi az iratokban található
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információ teljesebb megértését. Az új modellben meg lehet különböztetni elsődleges (irat,
iratforrás, ágens, tevékenység [funkció, folyamat, szabály, feladat]), illetve másodlagos (több
elsődleges entitásra, vagy azok kapcsolataira vonatkozó leírások: dátum, hely, esemény)
entitásokat. Minden entitásnak rendelkeznie kell azonban megnevezéssel és azonosítóval.
Emellett az iratpéldány (pl. fizikai, analóg, digitális) is leírásra kerül. A kapcsolatok pedig egy
ontológiához hasonlóan hierarchikus, illetve „lásd még” típusúak lehetnek.
Végül Martin Stürzlinger gyakorlati példákon, példaleírásokon keresztül próbálta bemutatni a
RiC logikájának megvalósítását a gyakorlatban. Ekkorra a közönség állandó közbevetései miatt
amúgy is szétcsúszó előadást a különösen az osztrák levéltárosok felől érkező ellenvetések
már teljesen szétzilálták. A példák láthatóan és bevallottan munkaanyagok voltak, Word
táblázatok, amelyek a munkacsoport egyeztetései során készültek, és nem is adták teljes
leírását a választott iratoknak (amelyek közt „valódi levéltári irat” mellett a munkacsoporttagok levelezése is helyet kapott), csak egy-egy aspektusát ábrázolták a RiC-féle
megközelítésnek. Ez a formátum nyilván nem tudta hangsúlyozni a kapcsolat-alapú
megközelítés azon előnyeit, amelyek egy összetett elektronikus rendszerben valósulnának
meg, és valóban nem segítették tökéletesen a koncepció megértését. Az sem tett jót az
információ átadásának, hogy a legmeggyőzőbb előadónak, Bogdan Popovicinak – aki tömör,
határozott kijelentésekkel, jól érthető példákkal mutatta be a rá eső részt – a saját előadása
után távoznia kellett, amikor a közönség még nem állt elő a kérdéseivel. A felmerülő kérdések
többségét így Daniel Pitti igyekezett megválaszolni, sokkal kevésbé lényegre törő stílusban. A
reakciókból úgy tűnt, az osztrák levéltárosokat sokkolta az új megközelítéssel való, ezek szerint
váratlan szembesülés – ezzel éles ellentétben állt a szlovén, különösen a maribori levéltárosok
hozzáállása, akik az alapkoncepcióról már több korábbi konferencián hallottak, és inkább a
kapcsolat-alapú megközelítésnek a jelenlegi gyakorlatban való eddigi megjelenését, illetve az
ebbe az irányba történő továbblépések lehetőségeit elemezték.
Budapest, 2019. január 20.
Gerhard Péter

Orthmayr Flóra

Sipos András

Köszönjük az NKA-nak az MLE nemzetközi kapcsolatai fenntartásához nyújtott támogatását!
Budapest, 2019. március 25.

Dr. Kenyeres István
MLE elnök
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