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Szakmai beszámoló az NKA Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma  
208108/00105. számú pályázatához 

az V. Levéltári Piknik megrendezéséről 
 

 
A levéltárak közös kezdeményezésére és a Magyar Levéltárosok Egyesülete szervezésében 2012-

ben indult útjára a „Nyitott levéltárak” országos programsorozat, amelynek megnyitására 

hagyományosan Budapest Főváros Levéltárában (BFL), a Nemzetközi Levéltári Naphoz (június 9.) 

közeli időpontban kerül sor. A rendezvénysorozat célja, hogy a levéltári programokat egységes 

keretbe szervezve elérje a levéltári munka nagyobb társadalmi (el)ismertségét, és a nemzeti 

emlékezet tárházainak számító levéltárak kapuinak megnyitásával tudatosítsa ezen intézményeknek 

a nemzeti múlt megőrzésében elfoglalt kulcsfontosságú szerepét. Az éves rendezvények 

megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi támogatása teszi lehetővé. 

2017-ben született meg egy kétnapos rendezvény, a levéltári piknik megrendezésének az 

ötlete, ahol kötetlen formában, nemcsak levéltári szakmai programkínálattal, hanem egyéb 

kulturális programokon keresztül a hazai levéltárak széles skálájának van lehetősége a 

bemutatkozásra. Azóta hagyománnyá vált, hogy a levéltári piknik a „Nyitott levéltárak” országos 

programsorozat nyitó rendezvénye, és 2022-ben ötödik alkalommal került megrendezésre, június 

18-án, szombaton, a központi téma a bor és a szőlőművelés volt. Ebben az évben annyi változás 

történt, hogy a rendezvény programjai egy napra koncentrálódtak.  

A BFL és a Magyar Levéltárosok Egyesülete közös rendezvényének helyszínét ebben az 

évben is Budapest Főváros Levéltára biztosította, amelynek infrastruktúrája alkalmas egy ilyen 

nagyobb szabású, sőt, szabadtéri rendezvény lebonyolítására. A BFL tágas, zárt udvarán állítottuk 

fel a színpadot és sátrakat, ahol a levéltárak bemutathatták az intézményükben folyó 

tevékenységeket (kiadványok, levéltár-pedagógiai, kézműves foglalkozások stb.). Több program 

párhuzamos megrendezésére is volt lehetőség. A szakmai bemutatók, a hagyományos levéltári 

séták, az aktuális, kiállításhoz kapcsolódó tárlatvezetések mellett könnyedebb hangvételű családi- 

és gyerekprogramokkal, koncertekkel igyekeztünk minél több látogatót bevonzani, ezzel is nagyobb 

figyelmet, nyilvánosságot biztosítva a levéltárak számára. A minket választó családoknak és minden 

korosztálynak, akik érdeklődnek a történelem, a levéltárak, és általában a kultúra iránt, egész napos, 

változatos és színvonalas programmal készültünk. Legfőbb célunk az volt, hogy minél szélesebb 

rétegek számára tegyük közérthetővé a levéltárak feladatát és kulturális küldetését.  

 

A 2022-ben megrendezett V. Levéltári Piknik főbb programpontjai: 

A BFL aulájában a Piknik fő témájához kapcsolódóan a Bor – mindenkor! Szőlőművelés, 

borkultúra a fővárosban a 17. század végétől napjainkig című kiállítás várta az érdeklődőket. 

A járványügyi helyzet miatt az eredetileg tervezettnél később, 2021 novemberében nyílt meg a 

kiállítás, azért a tárlat látogathatóságát meghosszabbítottuk, a Piknik alatt szakmai vezetéssel 

lehetett megismerkedni a fővárosi borkultúrával és a szőlőtermesztés történetével. A borkiállítással 

egyidejűleg megtekinthető volt a Törley pezsgőgyártást bemutató kamarakiállítás is. 

A gyermekeket a méltán híres Vitéz László menyecskét keres című bábjáték, továbbá 

állatsimogató, arcfestő, zenés gyermekműsorok várták, a kora újkori fegyverbemutató pedig az 

egész család számára izgalmas élményt nyújtott. A rendezvényeket színvonalas koncertek zárták. 
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Az udvaron folyamatosan zajló levéltári kavalkádban a felállított sátrakba költözött levéltárak 

bemutatták szakmai munkájukat, kiadványaikat, illetve érdekes játékokkal, rejtvényekkel 

szórakoztatták az érdeklődőket. Idén először határon túli levéltárak is képviseltették magukat: a 

Délvidék színeiben jelen volt a Zentai Történelmi Levéltár és az újvidéki Vajdasági Levéltár is, 

bemutatójukat élénk érdeklődés kísérte. Számukra, illetve a messzebbről érkezett hazai 

levéltárosoknak szállást biztosítottunk.  

A szakmai programok mellett az érdeklődők a budafoki bortermelők termékeit is 

megkóstolhatták, sommelier vezetésével. 

A V. Levéltári Piknik látogatóinak létszáma kb. 620 fő volt egy nap alatt, ami a tavalyi 550 főhöz 

képest növekedést jelent, akkor is, ha az előző piknik esetében a járvány hatásaival is kell számolni 

(ugyanakkor a tavalyi kétnapos rendezvény volt). A látogatók számának növekedéséhez hozzájárult 

a rendezvény hatékonyabb promotálása is. Több kollégánk részt vett social media marketing 

továbbképzésen, és az ott elsajátított ismereteket alkalmazták a kommunikációban a piknik 

előkészítése során. A Facebook meta felületein már korábban is próbáltunk megjelenni, de ebben 

az évben social media marketing szakember iránymutatása szerint hirdettünk, alakítottuk közösségi 

felületeinket. Összefoglaló jelent meg az alábbi linken: 

https://ng.24.hu/programok/2022/06/16/leveltari-piknik-kicsiknek-es-nagyoknak/NatGeo  

Készítettünk a youtube csatornánkon elérhető beharangozó reklámfilmeket:  

https://www.youtube.com/watch?v=ri9rJhQdNSY  

https://www.youtube.com/watch?v=zerN0IyqKRc   

 
 

A V. Levéltári Piknik megvalósult programja  
 
10.00–18.00  Levéltári kavalkád – a levéltárak bemutatkozása a sátrakban; a látogatók 

tájékozódhatnak az adott intézmény tevékenységéről és kiadványairól (udvar) 
10.00–18.00  Falkonetta kompánia –17. századi katonai tábor (udvar) 
 fegyverbemutató: 12.30 és 15.00 
 reneszánsz tánctanítás: 14.00 
10.00–11.00  Tárlatvezetés a Bor − mindenkor! kiállításban (aula) 
10.00–11.00  Csetverikov Iván zenés gyermekműsora (udvar) 
10.00–12.00  Az UtaZoo MiniZoo egzotikus állatbemutatója (udvar) 
10.00–13.00  Noteszkészítés a restaurátorokkal (udvar) 
10.00–15.00  Arcfestés gyerekeknek (udvar) 
11.00–11.30  A Nyitott Levéltárak 2022/23 országos programsorozat, a V. Levéltári piknik 

nyitó ünnepsége (udvar) 
11.30–12.30  „Vitéz László menyecskét keres” – Barna Zsombor bábművész előadása (udvar) 
11.30–13.00  Családfa-kutatási gyorstalpaló (Gárdonyi Albert terem) 
12.00–18.00  Backstage (Levéltári séta): a BFL bemutatása 
 (indulás: 12.00; 13.00; 16.30) 
12.00–18.00  „Gyere, szállj be az Időgépbe!” (Történelmi utazás a Budapest Időgépen) (aula) 
13.00–14.00  Búgócsiga Zenede gyerekkoncert (udvar) 
14.30–15.00  Bor ismertető/kóstoló Bitai Gergely sommelier, Promontorium Borlovagrend 

elnök-nagymestere (udvar) 
14.30–16.30  Levéltár-pedagógiai foglalkozások: notesz- és pecsétkészítés, oklevélírás (udvar) 

https://ng.24.hu/programok/2022/06/16/leveltari-piknik-kicsiknek-es-nagyoknak/NatGeo
https://www.youtube.com/watch?v=ri9rJhQdNSY
https://www.youtube.com/watch?v=zerN0IyqKRc
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15.30–16.30  Tárlatvezetés a Bor − mindenkor! kiállításban (aula) 
16.00–17.00  Little G. Weevil szóló koncertje 
17.30–18.45  Muddy Shoes Band koncertje 
19.30–21.00  Cry Free Deep Purple Cover Band koncertje 
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A rendezvényről készült fotók 
Az V. Levéltári Pikniken készült fotók 

 
 

  

A bejáratnál a BFL munkatársai várták az érdeklődőket 

Bősz Anett főpolgármester-helyettes beszéde az V. Levéltári Piknik megnyitóján 
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Fent: Csetverikov Iván zenés gyermekműsora 

 

Jobbra: Debreceni virágos tricikli 

 

Lent: Vitéz László bábelőadás és a lelkes 

közönség 
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A Falkonetta Kompánia fegyverbemutatója 

Levéltárpedagógiai foglalkozás: pecsétöntés, oklevélírás 
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Fent: levéltári séták 

 

Balra lent: UtazooMinizoo 

egzotikus állatai 

 

Jobbra lent: az esti koncert 

hallgatósága 

 

Legalul, középen: a 

vendégkönyv egy oldala 



                                                               

 

8 

 

A beszámoló megtekinthető Budapest Főváros Levéltára honlapján, a Magyar Levéltári Portálon, 
valamint a Hungaricana közös közgyűjteményi portálon: 
 
https://bparchiv.hu/statikus/palyazati-beszamolok 
 
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/ 
 

 

 

 

 

Budapest, 2022. július 26.     Dr. Fazekasné Toma Katalin 

       főosztályvezető-helyettes  

https://bparchiv.hu/statikus/palyazati-beszamolok
http://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/

