BESZÁMOLÓ
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM LEVÉLTÁRI
KOLLÉGIUMA 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az oktatási és kulturális miniszter mellett — a 7/2002 (II.27.) NKÖM
rendelet alapján — működő Levéltári Kollégium, mint szakértő testület
2007-ben hat alkalommal tartott ülést. Június 30-án a kollégium tagjainak
megbízatása lejárván a következő három évre a szakmai egyesületek új
tagokat delegáltak, illetve a miniszter új tagokat nevezett ki. A régi tagok
közül megszűnt Dr. Szabó Csaba, Dr. Szögi László, Dr. Á. Varga László
és Dr. Horváth Erzsébet megbízatása, a helyükön Dr. Borsodi Csaba, Dr.
Reisz T. Csaba, Dr. Janka György és Dr. Kenyeres István kaptak
kinevezést.
A testület által napirendre tűzött témák elsődlegesen a
közlevéltárak helyzetével, jövőképével foglalkoztak.
• Ennek megfelelően a Kollégium az év kezdetén áttekintette a levéltárak
helyzetének aktuális kérdéseit, majd a szakmai egyesületek
képviselőivel kibővített ülésén vitatta meg a területi levéltárak
fejlesztésével kapcsolatos problémakört. A Kollégium egyben
munkacsoportot kért fel a téma részletes áttekintésére és javaslatok
megfogalmazására. A Dr. Lakos János vezette munkacsoport (Dr. Á.
Varga László, Dr. Szögi László, Tyekvicska Árpád és Bana József
részvételével) A magyar levéltári rendszer jövője címmel nyújtotta be
azt a munkaanyagot, amelyet részletes vita után a Kollégium elnöke
megküldött Dr. Hiller István miniszter úrnak és Dr. Schneider Márta
szakállamtitkár asszonynak, egyidejűleg pedig közzétett a Magyar
Országos Levéltár honlapján. A munkaanyag megvitatásra került a
Magyar Levéltárosok Egyesülete nyíregyházi vándorgyűlésén és 2007.
novemberi önálló szakmai napján is.
• Az OKM kulturális stratégiájában meghatározott digitalizálási feladatok
levéltári
területen
történő
végrehajtásának
kidolgozására
munkacsoportot hozott létre Dr. Körmendy Lajos vezetésével. Miután a
téma egyenlőre nem szerepel a fejlesztési programokban a csoport 2007
nyarán felfüggesztette a működését.
• Tájékoztatót hallgatott meg a testület a tömeges savtalanítási kísérleti
projektről és egyetértett azzal, hogy elsősorban nem a tömeges
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savtalanítással, hanem a levéltári anyagot érintő
állományvédelmi problémákat kell programba illeszteni.

általános

• A Kollégium, az OKM Közgyűjteményi Főosztálya kérésére javaslatot
tett a minisztériumi állományvédelmi pályázat alapelveire.
• Tárgyalta és javaslatot tett a nyilvános magánlevéltárak támogatására
kiírt minisztériumi pályázat keresztösszegének felosztására. Sajnálattal
állapította meg, hogy a pályázatok gyakran sematikusak, nem
megfelelően kidolgozottak.
• Meghallgatta a levéltári fondszerkesztési alapelvek példatárát kidolgozó
munkabizottság vezetőjének, Dr. Tilcsik Györgynek, a tájékoztatóját a
példatárral kapcsolatos észrevételekről, a példatár véglegesítéséről és
felkérte a munkabizottságot a beérkező vélemények további
figyelemmel kísérésére.
• Meghallgatta Dr. Borsodi Csaba tszv. egyetemi docens, kollégiumi tag
tájékoztatóját az egyetemi levéltáros képzés mester-kurzusáról.
• Állást foglalt a levéltári vezető szakfelügyelő és a szakfelügyelők
megbízatásának megújításáról, megtárgyalta a szakfelügyelet 2006. évi
beszámolóját és 2008. évi munkatervének irányelveit.
• Meghallgatta az OKM Közgyűjteményi Főosztálya képviselőinek
aktuális tájékoztatóit időszerű szakmai kérdésekről.

Prof. Dr. Gecsényi Lajos
főigazgató, a Levéltári Kollégium elnöke
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