
Beszámoló ,,Az ELTE muzeális ryűjteményeinek múttja ós jelene' című kiadványrói

Az ELTE Egyetemi Könyvtar és Levélüír 2al9. október 25-éntartotta meg harmadik levéltari
szakmai napját ,,Az ELTE muzeális gyűjteményeinek jelene és jövője" cimmel. A 2021-ben
megjelent taí}ulmrinykÖtet a konferencián elhangzott előadasok kibővített anyagát tart almar,zák.

Az ELTE Egyetemi Könyvtrir és Levéltrir 2020-ban kezdett el kiépíteni egy olyan -Magyarorságon egyedülálló - szakmai hálózatot, amely az egyetemi gyüjtemények és
muzealis tárgyakat Őrző szervezeti egységek gyűjteménykezelőit, képviselőit fogia össze. A
munka előkészítéseí célozta meg a 2019-ben megrendezett levéltári szakmai nap, amely
alkalmat adott a gyűjteménykezelőknek a személyes megismerkedésre és a gyujfeményet
bemuütasara egymásnak és az érdeklődő nagyközönségnek, szakmabelieknek. Az etöadások
anyagábÓl, kibővített tartalommal, összeiillitott tanulmrinyokat 2021-ben adtuk ki. A kötet
fontosságát mutatja, hogy ez az elsö olyan mű, amely összefogja azBLTBnagy múltu egyetemi
gffiteményeit, illetve az egyetemi órókségkoordináció számilra is az első n}ilvános
megjelenési lehetőség volt. Az 657 248 Ft összegű támogatásból a kötet tördelése és nyomdai
munkai készültek el, 175 darabszámban jelent meg, terjedelme 162 oldal. A tördelési és
nYomdai munkrákat a CC Prinüng Kft. végezte. A kötetek nagy részét közgyűjtemónyeknek, az
egYetem szervezeti egységeinek, valamint a koordinációban résá vevő munkatarsaknak
ajandékoáuk, a további példányokat pedig rendezvényeinken szeretnék ajrándékba adrlt az
érdek]ődő nagyközönség szímára.

A kötetben - a rektori megnyitóbeszéd iraltváiíazataés a konferencia programja után - kilenc
tanulmány kapott helyett, ezek gazdagon illusztráltak, így színvonalas bemutatkozási
lehetóséget nyújt a ritkín látogatható, látható egyetemi gyűjtemények szrimára. A bevezető
tanulmány (Ítta Schlay Georgina és Tóth Krisáina) bemutatja a tudományegyetem szindékait
egy egyetemi múzeum, egyetemtörténeti kiállítóhely létrehoására történeti kontextusban,
valamint azegyetemtÖrténeti gffitemény (ELTE Egyetemi Könyvüir és Levéltár) tórténetét és
néhány érdekes darabját. Eá követően egy tanulmányban Bergmann Krisztina mutatja be a
Bárczi. Gusááv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógia-történeti Gyűjteményét, amely az
1900-ben elindult gyógypedagógiai képzés tárgyi és irott emtékeit gyujti egybe, és 19ó3-tó1
önállÓ múzeumként is működött. Juhrisz Lajos a Bölcsészetfudományi Kar Régészeti
Intézetében taláható, 1753-ban alapított Eremtár történetét és legérdekesebb darabjait mutatja
be. Öt tanulniányban a Tatai Geológus Kert és az ELTE Természetrajá Múzeum
gyűjteményeinek .leírasa található, köztiik az 1774-ben alapított Ásvány- és Kőzettár, a
Biológiai ós az Ósténytani gyűjtemény, valamint a Magyarországon egyediilrilló Magyar
Ir{atematikai Múzeum. A kötetet további (nem tárgyi) muzerilis gyűjtemények, a jövőben
gyűj teménnyé alakítható muzeális targyegyüttesek bemutaü{s áv al zártlft .
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