


Nyitott LevéLtárak 2015 programsorozat 
és „Budapest +25. váLasztás, miNdeNNapok” 
című kiállítás megnyitója
 Budapest főváros levéltára
 ● június 11. 

 (Budapest Főváros levéltára, Budapest teve u. 3-5.)

Az 1989/1990 folyamán végbement változások olyan sorsfordító pillanatai voltak országunk 
történelmének, amelyek hatása, kivetülése napjainkban is érződik. A pártállamot felváltó 
1990-es demokratikus országgyűlési választások mellett hasonlóan fontos szerepet játszottak 
a tanácsi rendszert felváltó helyi önkormányzati választások. A fővárosi vonatkozású forrá-
sokat gyűjtő Budapest Főváros Levéltára a huszonöt évvel ezelőtti eseményekből az 1990-es 
helyi, tehát fővárosi önkormányzati választásokat kívánja az 2015. június 11-én nyíló, és az 
1990-es önkormányzati választások második fordulójának 25. évfordulóján, 2015. október 
14-én záruló kiállítás keretében bemutatni. A Nyitott Levéltárak 2015 nyitó rendezvényeként 
megnyíló kiállításon a választásokkal kapcsolatos szcenáriók az eredeti iratanyagok és a kor-
szakot jellemző tárgyi kultúra ötvözésével kerülnek felidézésre.

magyarország múltjára vonatkozó levéltári  
dokumentumok az orosz Föderáció levéltáraiBan 
– kutathatóság, a Feltárás helyzete és Feladatai
 a magyar levéltárosok egyesülete 2015. évi vándorgyűle
 ● július 6-8. 

 (szent istván egyetem, gödöllő Páter károly u.1.)

2014. június 25-28. között féléves előkészítő munka után szakmai delegáció érkezett Szent-
pétervárról hivatalos magyarországi látogatásra Budapest Főváros Levéltárába. A delegáció 
tagja volt Szvetlana Viktorovna Stukova, Szentpétervár Város Levéltári Bizottságának elnöke 
és Irina Boriszovna Seluhina, a Szentpétervári Városi Központi Történelmi Levéltár Igaz-
gatója. A látogatáson részt vett a tárgyalások előkészítését végző Seres Attila, a Moszkvai 
Magyar Levéltári Intézet vezetője. A júniusi találkozó alkalmával az orosz vendégek bepillan-
tást nyertek Budapest Főváros Levéltára mindennapi működésébe, tájékozódtak a levéltárban 
folyó nagyarányú adatbázis építési, digitalizálási projektekről, megtekintették az állományvé-
delmi műhelyeket, a levéltári raktárakat és közösségi tereket. A budapesti tárgyalások során 
körvonalazódtak a két intézmény közötti együttműködési megállapodás lehetősége. 

Ugyanakkor a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója szintén látogatást tett Oroszországban, 
ahol az Orosz Föderáció levéltári bizottság vezetőivel. A hírek szerint a felek szándékukat 
nyilvánították ki a magyar-orosz levéltári kapcsolatok bővítésére és felmerült a kétoldalú le-
véltári bizottság munkájának felújításának lehetősége is.

Az utóbbi időben számos magyar kulturális és tudományos intézmény gyümölcsöző kapcso-
latokat épített ki orosz partnerekkel. A fenti előzmények inspirálták az MLE vezetését arra, 
hogy a szervezet lehetőségei szerint az MLE is hozzájáruljon a magyar-orosz levéltári kap-
csolatok bővítéséhez.

az év levéltára díj átadása  
 magyar levéltárosok egyesülete
 ● november 

az év levéltári kiadványa díj átadása 
 magyar levéltárosok egyesülete
 ● 2016 január

Országos rendezvények a 
Magyar Levéltárosok Egyesülete 
szervezésében

2015



LEvéLtárak  éjszakája
2015. június 20.

levéltárak éjszakája székesFehérváron

június 20  17–24 óra● magyar nemzeti levéltár  Fejér megyei levéltára 
(székesfehérvár, szent istván tér 2-3.)

       levéltárunk a múzeumok éjszakája rendezvény keretében kitárja  
kapuit a látogatók előtt. koncertek, kiállítás, játszóház, kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak valamint éjszakai raktártúra várja az érdeklődőket.

levéltárak éjszakája egerBen
egy új világrend küszöbén. Felszabadulás és megszállás heves megyé-
ben – interaktív tárlatkaland a ii. világháború végének dokumentu-
mai között

június 20. ● magyar nemzeti levéltár heves megyei levéltára
      (eger, mátyás király út 62.)

a ii. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából, a közelmúlt-
ban nyílt kiállításnak korabeli fotókkal és sajtóhírekkel kibővített, inter-
aktív bemutatása. ennek során a látogatók dokumentumok által ismerhetik 
meg ezt a korszakot, betekintést nyernek a háborús események forgatagá-
ba, megismerhetik a civil lakosságot sújtó, háború utáni megpróbáltatások  
(a megszálló hadsereg visszaélései, kitelepítések, internálások stb.) soro-
zatát, szembesülhetnek az újjáépítés, a hétköznapi élet újjászervezésének 
problémáival, és értékes információkkal gazdagodhatnak a politikai élet 
megújulásával, a kommunista párt előretörésével kapcsolatban.

levéltárak  éjszakája kaPosváron

június 20. 18–22 óra ● magyar nemzeti levéltár 
somogy megyei levéltára 

       (kaposvár, Bartók Béla u. 8-10.)

a 2015. évi múzeumok éjszakája programsorozatban az mnl somogy 
megyei levéltára a holokauszt alatt történt somogy megyei embermen-
tések történeteinek bemutatását állítja a levéltári este középpontjá-
ba. az új levéltári épület kiállítótermében a holokauszt eseményeiről 
szóló előadást követően a levéltár által őrzött iratanyagában talált em-
bermentő történetek dramatizált felolvasására kerül sor. ezt követően 
szakértők kerekasztal beszélgetése zárja a tematikát. az egyes progra-
mok közötti szünetben az új épület és a családtörténet, az oklevéltan 
és más levéltári érdekesség forrástípusaiba lehet betekinteni, szakér-
tők kalauzolásával. az új épületben a levéltárnak helyet adó „donner  
városrész” történetéhez kapcsolódó minikiállítás is megtekinthető lesz.

levéltárak éjszakája szekszárdon

június 20. 18–23 óra ● magyar nemzeti levéltár  
tolna megyei levéltára

(szekszárd, Béla király tér 1.)

a rendezvény keretében a látogatók megismerhetik levéltárunk 
történetét, a régi vármegyeháza építéstörténetét. Bemutatjuk kiál-
lításainkat is: garay jános élete, a szekszárdi zsidóság 1944-45-ben,  
levéltárunk első világháborús dokumentumai, Bethlen gábor 
és kora.

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK A magyar LevéLtárosok egyesÜLete SZERVEZÉSÉBEN



LEvéLtárak  éjszakája
2015. június 20.

levéltárak éjszakája gödöllőn   
„70 éve a tudomány kertjének szolgálatában”

június 20. 18–23 óra ● szent istván egyetem kosáry domokos 
könyvtár és levéltár

 (gödöllő, Páter károly u. 1.)

a múzeumok éjszakáján a látogatók a kultúra és tudomány ösvényein 
kalandozva ismerkedhetnek meg régi idők régi könyveivel, a levéltár leg-
értékesebb kincseivel, az egyetem épületét pedig zseblámpás túra kereté-
ben fedezhetik fel. az emlékfotózás során a 70 éves könyvtár egykori olva-
só- és katalógustermében örökíttethetik meg magukat az arra vállalkozók.  
a nemzedékek teaházában fotókiállítás mutatja be a hét évtized könyv-
tári változásait és a korábbi hagyományoknak megfelelően megrendezett 
zenés irodalmi műsor keretében énekelt verseket hallgathatnak az érdek-
lődők. a gyermekeket kézműves foglalkozások várják a könyves kertben, 
míg a nagyobbak az egyetem történetének rejtélyeivel ismerkedhetnek a 
könyvtári polcokon kutatva, az olvasótermek rejtett zugaiban keresgélve.

levéltárak  éjszakája győrBen

   június 20. 16–23 óra ● győr megyei jogú 
város levéltára 

(győr, rákóczi Ferenc u.1.)

ebben az évben két kamara kiállítással várják az érdeklődőket.  
„a legenda folytatódik” címen a lőcsei fehér asszonyhoz kap-
csolódó kiállításunk látható majd, melyet tavaly szeptemberben 
a múzeumházban már megismerhetett a közönség. az emeleten  
„Fejezetek győr város sporttörténetéből” címen tekinthető meg 
kiállítás. a hagyományokhoz híven idén is megnyitja kapuit az 
egykori városi börtön, melynek legismertebb egykori rabja a lőcsei 
fehér asszony volt

ORSZÁGOS RENDEZVÉNYEK A magyar LevéLtárosok egyesÜLete SZERVEZÉSÉBEN

levéltárak éjszakája esztergomBan

június 20.● magyar nemzeti levéltár komárom-esztergom 
megyei levéltára

(esztergom, vörösmarty utca 7.)

a múzeumok/levéltárak éjszakája rendezvényen az mnl komárom-
esztergom megyei levéltára az első világháborúig repíti vissza a látogatóit.  
a hozzánk látogató gyermekeket a korszakhoz kapcsolódó feladatok-
kal és játékokkal várjuk, a felnőtteknek pedig ezen az éjszakán több 
alkalommal is biztosítunk tárlatvezetést az „Ötször hullottak le a faleve-
lek... Esztergom 1914-1918. Emberi sorsok az I. világháborúban” című idősza-
ki kiállításunkhoz.

levéltárak éjszakája nyíregyházán

június 20. ● magyar nemzeti levéltár szabolcs-
szatmár-Bereg megyei levéltára 

(nyíregyháza, széchenyi u.4.) 

„Fűben fában orvosság”. családi programokkal, színes előadások-
kal és gyermekfoglalkoztatókkal várjuk mindazokat, akik szeret-
nének bepillantást nyerni a levéltár munkájába. az idei év kiemelt 
témája az orvoslás, így gyógyászattörténeti előadásokat hallhatnak 
és kiállítást tekinthetnek meg.



kulturális örökség naPok 
a magyar nemzeti levéltár Bécsi kapu téri palotájában

   magyar nemzeti levéltár országos levéltára
 ● szeptember 19–20.

 (mnl ol Budapest, Bécsi kapu tér 2–4.)

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára évtizedek óta részt vesz ezen a hétvégi ren-
dezvény sorozaton, amelynek során az érdeklődők ingyenesen látogathatják meg a program-
ban résztvevő kulturális intézményeket. Levéltárunk mindkét nap 10–18 óra között fogadja a 
látogatókat. 2015-ben a rendezvénysorozat a Csomópontok a Bécsi kapu téri levéltári palota 
történetéből címet viseli. Levéltárunk néhány programja is ehhez a témához kapcsolódik.

Az épület mind a négy szintjét kinyitjuk a látogatók számára. A megszokott programok – 
kiadvány árusítás, épület- és raktárlátogatás mellett – ez évben a rendezvény címével azo-
nos tartalmú kiállítás megnyitását is tervezzük, amely egyrészt eredeti levéltári forrásokból, 
továbbá mobil roll up-on bemutatott iratmásolatokból áll. A kiállítás másik része modern, 
korszerű interaktív elemeket használ, amely elsősorban a Levéltárhoz kötődő fotóanyagokat 
mutat be a 20. század első feléből. Az anyag feldolgozása (szkennelés, tisztítás, photo-shoppal 
minőségjavítás) jelenleg is folyik. Ezeknek a képanyagoknak a többsége ma még nem kapott 
nyilvánosságot és a kivetített felvételek felejthetetlen élményt nyújtanak a látogatóknak.  
A Magyar Nemzeti Levéltár Bécsi kapu téri épületében egy többfunkciós kiállítási és konfe-
rencia terem kialakítása történt meg. A beruházás a vége felé közeledik, elkészülnek a tárlók, 
a beépített hang, illetve látványelemek (projektor), azonban a modern kiállítási tér kialakí-
tásához még hiányoznak olyan eszközök, amelyek teljessé teszik az első megnyíló kiállítás 
látványát. A tavalyi év folyamán, ugyancsak a Nyitott levéltárak program keretén belül, már 
volt eszközvásárlás (érintőképernyős infoterminál), ez azonban csak az intézménytörténet 
bemutatásának egyik szűk szegmensére elegendő. Pályázatunk meghatározó eleme ezért egy 
számítógép (lap top) vásárlása, amelynek segítésével egységes képi világot, – a teremben el-
helyezett és szintén e pályázat kertében megvásárolni kívánt kivetítők, tablet-ek segítségével 
– korszerű látványt s egyúttal élményt tudunk biztosítani látogatóinknak.

LEvéLtárak

ŐszI F
EsztIváLja

2015. szeptember, o
któber, n

ovember

návay lajos-emlékkonFerencia
 csongrád megyei levéltár makói levéltára

 ● szeptember 18. 10 óra 

 (makó, korona konferencia központ, széchenyi tér 4.)

145 éve, 1870. szeptember 18-án született Návay Lajos, a mártírpolitikus. Návay 1905-
18 között aktívan politizált, az országgyűlés tagja volt. 1906-tól a képviselőház alelnö-
ke, 1911-13 között elnöke volt. Az első világháború kitörését követően 1917-ig közélel-
mezési miniszteri biztos volt. A földeáki direktórium 1919 elhurcoltatta, majd április 
29-én, a kiskunfélegyházi vasútállomáson kivégezték. 

A Levéltár történeti kiállítás a II. világháború végéig, illetve az épületet ért háborús károk 
újjáépítéséig vezeti el a látogatót. A kiállítást 2016-ban folytatjuk, ami az 1956-os forradalom 
60. évfordulójához köthető, mivel ekkor is megsérült az épület és több irat megsemmisült. 

A kiállítás témájához kapcsolódva a Levéltári éjszakán (2015. október 17.) egy levéltár-
történeti konferenciát szervezünk, melynek keretében egy kötettel állítunk emléket az idén 
150 éve született Róth Miksának. Címeres üvegablakai meghatározó elemei a levéltári  
palotának, amit Jánossy Dénes egykori főigazgató a II. világháború idején, előrelátó intéz-
kedésével (a pincében helyezett el) mentett meg a ma számára. A művet a Levéltári éjszakán 
mutatjuk be, a kiállítás részeként az üvegablakok tervvázlataiból egy válogatást állítunk ki, 
míg nagyobb részét interaktív bemutató keretében tárjuk a látogató elé.
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prohászka ottokár emLékÜLés 

 székesfehérvári Püspöki és székeskáptalani levéltár 
 ●  október 10. 16.00 

 (székesfehérvár–vasútvidéki Prohászka ottokár emléktemplom, 
 8000 székesfehérvár, Prohászka ottokár út)

A Székesfehérvári Egyházmegye hagyományosan tudományos konferenciákkal is megemléke-
zik 15. püspökének születési és halálévfordulóiról. Előbbi napján Székesfehérváron a megem-
lékező szentmise előtt közismereti jellegű előadásra kerül sor.  Az idei évben  Mózessy Gergely 
levéltárigazgató tart előadást „Állítólag Prohászka egyszer…” címmel a püspök alakjának sajtó-
béli megjelenéséről.

szociaLista iparosítás komárom megyéBeN
 mnl komárom-esztergom megyei levéltára
 ● 2015. október 9. 

 (mnl komárom-esztergom megyei levéltára esztergom, vörösmarty u. 7.)

A rendezvényen, mely a „Levéltári beszélgetések” programsorozat keretén belül valósul 
meg, Dr. Germuska Pál a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum kutatója tart előadást a 
megyében 1945 után végbement szocialista iparosítási folyamatról.

 38. csongrád megyei levéltári naPok

          Békés és csongrád megye interetnikus kapcsolatai 
            ● 2015. október 5., 10.00

   (gál Ferenc Főiskola díszterme, szeged, dóm tér 6.) 

A Békés Megyei Levéltárral együttműködésben szervezett konferencia célja, hogy rávilágít-
son a régió nemzetiségi és vallási sokszínűségére, valamint az egymás mellett élés különböző 
aspektusaira.

steiner FülöP emlékkonFerencia
    székesfehérvári Püspöki és székeskáptalani   
    levéltár      
    ● 2015. október 2., 10.30  

    (szent istván művelődési ház, 8000 székesfehérvár, 
liszt Ferenc u. 1)

Székesfehérvár 13. püspöke 1890-1900 között vezette az egyházmegyét. Kinevezésének 125., 
halálának 115 évében életútjára tudományos konferenciával is meg kívánunk emlékezni.

Az előadások Steiner Fülöp papnevelői munkásságáról; sajtóapostoli szerepéről és az egyház-
politikai küzdelmek idején tett erőfeszítéseiről szólnak majd.
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levéltár Pedagógia magyarországon  

 Budapest Főváros levéltára
 ● 2015. október 21.

 (Budapest Főváros levéltára, 1139 Budapest, teve utca 3-5.)

A hazai levéltárak a rokonintézmények (múzeumok) által már évtizedek óta képviselt 
múzeumpedagógiai irányelvek ismeretében és segítségével dolgozták ki a lokális levél-
tár pedagógiai programjukat. Egységes alapvetések még nem születtek ezen a viszony-
lag új területen, ezért szükséges az eltérő módszerek ismertetése, összefogása, közös 
mederbe terelése. A workshop-jelleg lehetőséget biztosít minden résztvevő számára, 
hogy bemutassa az általa képviselt levéltár pedagógiai módszereket, illetve tapasztala-
tot gyűjtsenek a más levéltárakban folyó munkáról. Pedagógusok részvételére is számí-
tunk, hogy akár közös gondolkodás útján szülessenek meg azok az alapfogalmak, amely 
mindenki számára ugyanazt fogják jelenteni az országhatáron belül. A rendezvényre 
a „Problémafeltevés és útkeresés. Diskurzus a levéltárügy akut kérdéseiről” című mű-
helybeszélgetések sorozatban kerül sor.

1956-os Forradalmárok Perei 
érvelési verseny középiskolások számára.
 mnl somogy megyei levéltára 
 ● október 20.

 (mnl somogy megyei levéltára, 7400 kaposvár, Bartók Béla u. 8-10.)

Az 1956. évi forradalom évfordulójához kapcsolódva az MNL Somogy Megyei Levél-
tára, kaposvári középiskolai diákokból szervezett csapatok számára érvelési versenyt 
rendez. A verseny az 1956. évi forradalom kaposvári és Somogy megyei forradalmára-
inak peranyagainak felhasználásával kerül megrendezésre. A csapatoknak, előzetesen 
kidolgozott metodika alapján, a forradalom megtorlásának áldozatul esett személyek 
bűnössége, ártatlansága, illetve elítélése és felmentése mellett kell érvelnie, belehelyez-
kedve a kor sajátos viszonyai közé. A verseny során mindenkiből lehet vádló és védő 
egyaránt. A verseny pedagógiai célja, hogy az 1956. évi politikai perek kapcsán bemu-
tassa és átélhetővé tegye a diákok számára mind a korabeli helyi eseményeket, mind a 
diktatúra működését.

Xviii. győri és iv. kisalFöldi 

LevéLtári Nap 

 mnl gymsm győri lt., mnl gymsm soproni lt., győr mjv lt., 
 győri egyházmegyei lt., ráth mátyás evangélikus gyűjtemény, 
 mokk közjegyzői levéltár
 ● október 20. 

 (rómer Flóris művészeti és történeti múzeum díszterme, 
 esterházy-palota, győr, király u. 17.)

A régió legfrissebb történeti kutatási eredményeit felsorakoztató rendezvény példátlan 
összefogással valósul meg évek óta, hiszen a főváros után legtöbb levéltári intézménynek 
otthont adó Győr összes levéltára mellett a soproni megyei levéltár is részt vesz a levél-
tári nap megrendezésében. A régió hivatásos és amatőr kutatói krémjének összejövetele 
a rendező intézmények sokféleségének megfelelően mind tematikájában, mind a témavá-
lasztás földrajzi kiterjedésében, interregionalitásában és határokon átívelő kapcsolataival 
egyedülállóan sokszínű.

levéltári kincsek nyomáBan -  
levéltár-FelFedező hét közéPiskolások számára
 mnl heves megyei levéltára
 ● október 12-16. 

 (mnl heves megyei levéltár kiállító- és kutatóterem, eger,  
 mátyás király út 62.)

Levéltár-bemutató foglalkozások középiskolások számára, melyek során a diákok megismer-
hetik a Heves Megyei Levéltár történetét, feladatait, az intézményben őrzött históriai ha-
gyatékot. Egy-egy alkalom során lehetőség nyílik néhány késő középkori/kora újkori doku-
mentum elemző áttekintésére, elősegítve ezzel a történelem érettségi forráselemző-értékelő 
feladataira való sikeres felkészülést is.

20.

12.

21.

20.

o
k

t
ó

B
e

r
o

k
t

ó
B

e
r



XiX. LevéLtári Nap – „háBorúk, katoNák” 
című konFerencia
 mnl tolna megyei levéltárának 
 ● november 6. 10.00–16.00

 (Pte illyés gyula kar „a” épülete, 52. sz. előadó, szekszárd, rákóczi u. 1.)

A konferencián a levéltár munkatársai Tolna megye vonatkozásában dolgozzák fel a témát 
kutatásaik alapján. Elemzik a háború, a hadsereg és a civil társadalom viszonyának válto-
zását. Bemutatják katonák és tisztek, tanárok és diákok sorsát egyedi példák alapján az első 
világháborúban. A 20 perces előadások a 17. század végétől a 20. század negyvenes évekéig 
terjedő időszakot fogják át. Az előadások után a nap kötetlen szakmai beszélgetéssel záródik.

a körök, egyletek és a civil társadalom 
című időszaki kiállítás és konferencia

   mnl Békés megyei levéltára
 ● október 30 - 2016. június 30.

 (mnl Békés megyei levéltára, 5700 gyula, Petőfi tér 2.)

Ez évi konferenciánkkal párhuzamosan hasonló témában egy időszaki kiállítást is rendezünk. 
A kiállítás a körök, egyletek és a civil társadalom Békés megyei történetét mutatja be 1841 
és 1948 között. A szerkesztett táblákon megjelenő képanyag a megmaradt írott, nyomtatott 
és fotó dokumentumokból ad gazdag és tematikailag rendezett képet az egyletek történetéről. 
Térképre vetített anyagokkal, különböző grafikonokkal mutatjuk be a téma társadalomtörté-
neti vetületeit. A vitrinekben elhelyezett eredeti tárgyak az olvasókörök s más szervezetek, 
alapvetően szerkesztett anyagokkal bemutatott világára nyitnak egy másik látószöget.

a Nagy háBorú emLékezete – 
a dél-dunántúl és az i. világháBorú 
Xvii. levéltári napi konferencia

 mnl Baranya megyei levéltára
 ● október 28. 

 (művészetek és irodalom háza, 7621 Pécs, széchenyi tér 7-8.)

Intézményünk az előző évi I. világháborús tematikájú konferenciája folytatásaként rendezi 
meg 2015. évi levéltári napi konferenciáját. Rendezvényünkön helytörténeti nézőpontból 
kívánjuk fókuszba állítani a Nagy Háború időszakát, mely által a téma köztörténeti vonat-
kozásai is jobban érthetővé válhatnak. A történettudomány legújabb eredményeire, levéltári 
forrásaira támaszkodva teszünk kísérletet a téma újragondolására.

családFakutatók délutánja 
 mnl Baranya megyei levéltára
 ● október 27.  

 (mnl Baranya megyei levéltára kutatóterme, 7621 Pécs, király u.11.)

Rendezvényünkön a családfakutatás iránt érdeklődők számára szakképzett levéltáros kollé-
gáink és gyakorlott amatőr kutatóink segítségével szeretnénk az elméleti tudnivalókon túl 
gyakorlati, módszertani ismereteket is nyújtani.

családtörténeti kutatás 
az anyakönyveken túl

    mnl veszprém megyei levéltára

    ●október 22. 

   (mnl veszprém megyei levéltára, 8200 veszprém 

        török i.u.1.)

A konferencia célja, hogy az anyakönyvi törvény megfelelő értelmezsésének megvitatása mel-
lett olyan levéltári iratokra és kutatásokra is felhívjuk a figyelmet, amelyek a családtörténetek 
másodlagos forrásai ugyan, de léteznek és hasznosításuk kutatás-módszertani, forrásismereti 
szempontból is minőségi előrelépést jelent. Rendezvényünk célja, hogy levéltári szakembere-
ket illetve családtörténeti kutatókat felkérve olyan levéltári és egyéb forrástípusokra hívjuk fel 
a figyelmet, amelyek az anyakönyvek puszta tényadatain túl - azokat kiegészítve, adott esetben 
pótolva- személyek és családok történetét tárják fel a múltban.
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X. soProni közgyűjtemények naPja 
a soproni közgyűjtemények múltja, jelene és perspektívái 

 mnl gymsm soproni levéltára 
 ●november 9.

 (sopron, megyeháza, Fő tér 5. i. emelet) 

A mai Sopronban a legkülönbözőbb fenntartású intézmények működnek egymás 
mellett. Ez a nap gyűjteményi egységeiket a város érdeklődő közönségének, illetve be-
széljenek az előttük álló terveikről, lehetőségeikről.arra ad alkalmat, hogy a közgyűj-
temények bemutassák kialakulásukat, legfontosabb

Xvi. LevéLtári Nap– Fejezetek Bács-kiskun  
megye oktatástörténetéBől 
 mnl Bács-kiskun megyei levéltára
 ● november 9.
 (Bács-kiskun megyei katona józsef könyvtár, 6000 kecskemét 
 Piaristák tere 8.)

A levéltári nap előadásaiban sok más oktatástörténeti téma mellett szó esik majd a kecskeméti 
jogászképzés 19. századi történetéről, a kiskunfélegyházi iskolanővérekről, népiskolai tanulók 
két világháború közti helyzetéről, valamint az 1950-es évekbeli hitoktatásról is.

 az iratértékeLés áLtaLáNos 
kérdései
műhelybeszélgetés 

 Budapest Főváros levéltára 
 ●december 1.

 (Budapest, teve utca 3-5.) 

Az iratértékeléssel kapcsolatos kérdések bonyolult rendszerének kiigazításával egy általános 
probléma kíván kísérletet tenni ez a szimpózium. Az iratátvétel, a levéltárak raktárkapa-
citásának problematikája szorosan összefügg az iratértékelés hiányával. A közelmúltban 
történtek egy-egy irattípussal kapcsolatban leírások, amelyek a gyakorlati tapasztalatokat 
összegezték. A levéltárügy egészére alkalmazható iratértékelési szempontrendszer még 
kidolgozásra vár, amihez egy szakmai napon elhangzó vitaindító és referáló előadások, illetve 
azok rögzített formában megjelenő lenyomatai hozzájárulnának. A rendezvényre a „Problé-
mafeltevés és útkeresés. Diskurzus a levéltárügy akut kérdéseiről” című műhelybeszélgeté-
sek sorozatban kerül sor.

arcok és könyvek a történettudomány  
műhelyéBől
Beszélgetések a 20. századról
 
 mnl szabolcs-szatmár-Bereg megyei levéltára 
 ●december 7.

 (nyíregyháza, széchenyi u. 4) 

Az év utolsó rendezvényén a közelmúlt egy szeletét bemutató beszélgetésre  
invitáljuk az érdeklődőket. 
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www.leveltaros.hu

„reNdiség és parLameNtarizmus a heLyi és 
az országos PolitikáBan a 17-20. század-
Ban soPron város analógiáján” 
konferencia

 mnl győr-moson-sopron megye soproni levéltára

 ● december 8. (sopron, megyeháza, Fő tér 5. i. emelet)

Az MNL GyMSM Soproni Levéltára „Rendiség és parlamentarizmus a helyi 
és az országos politikában a 17-20. században Sopron város analógiáján című 
szakmai konferenciája a Soproni Levéltár 2014. évi szakmai programjának 
szerves folytatása. A konferencia során a több újkori diétának is helyt adó 
város geopolitikai jelentősége kerülne kiemelésre, illetve kiemelt súlyponttal 
jelennének meg a kortárs külföldi recepciók. A konferenciának az 1625. évi 
diéta évfordulója adja az aktualitását. A konferencia tematikája a politikatör-
ténetileg nagy jelentőségű 17. századi rendi diéták mellett  kitekintést ad a 
város 18. századi, reformkori országgyűlési képviselőire, illetve a modern par-
lamentáris állam 20. századi országgyűlési képviselőire is. A helyi kutatások 
az országos politikával, annak legfelsőbb szintjével kerülnének szinkronba.

arcok és könyvek a történettudomány  
műhelyéBől.
 mnl szabolcs-szatmár-Bereg megyei levéltára 

 ● január 21. (nyíregyháza, széchenyi u. 4)

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Kölcsey Ferencről és a Kölcsey kritikai 
kiadásokról beszélgetünk meghívott előadónkkal

a kenyérmezői hadiFogolytáBor. 1914–1918. 
 

 mnl komárom-esztergom megyei levéltára

 ● január 22. (esztergom, vörösmarty utca 7.)

1914-1918 között az Esztergom közelében fekvő Kis Strázsa-hegy környékén 
működött az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legnagyobb hadifogolytábora. A 
„Levéltári beszélgetések” programsorozat keretén belül megvalósuló rendezvé-
nyen, Dr. Négyesi Lajos hadtörténész tart előadást a kenyérmezői hadifogoly-
táborról, a foglyok elhelyezéséről, ellátásáról, az egészségügyi viszonyokról, a 
táborban pusztító járványokról és ezek megfékezéséről. Képet kapunk a tábor 
mindennapi életéről, arról, mivel foglalkoztak a foglyok szabadidejükben, milyen 
volt a kapcsolat a szomszédos Esztergommal és a távolabbi környékkel.
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