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KOLLÉGIUMA 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az oktatási és kulturális miniszter mellett — a 7/2002 (II. 27.) NKÖM rendelet alapján — működő
Levéltári Kollégium mint szakértő testület 2009-ben két alkalommal tartott ülést.
A szerényebb mértékű és az utóbbi években már jellemzővé vált működés részben a levéltári
terület belső szakmai vitáival, részben finanszírozási nehézségeivel függ össze. A Kollégium nincs
abban a helyzetben, hogy megfelelő szakmai háttérintézet hiányában folyamatosan ajánlásokat
adjon közre, irányítsa hosszabb távú stratégiai anyagok kidolgozását, iránymutatással segítse azok
megvalósítását. Így a Kollégium szerepe jó részt az informális eszmecserékre korlátozódott.
A Levéltári Kollégium üléseire a tagokon kívül meghívást kapott dr. Lakos János vezető
szakfelügyelő és Gorjánác Rádojka főosztályvezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium
/OKM/ Közgyűjteményi Főosztály), akik az üléseken részt is vettek.
A 2009. május 20-án tartott ülésen a résztvevők
· tájékoztatást kaptak
§ az Európai Unió levéltárvezetőinek prágai tanácskozásáról (European Board of
National Archivists), amelyen a MOL főigazgatója vagy helyettese vesz részt. A
testület célja, hogy az EU-ban támogatást szerezzen a levéltárügy aktuális
feladataihoz;
§ az OKM által Budapest Főváros Levéltárának (BFL) adott támogatásból
megvalósított központi fejlesztésekről, elsősorban a közös levéltári portálról
(www.leveltariportal.hu), a levéltári nemzetközi szabványok fordításáról és
adatptációjáról, valamint a minőségbiztosítási követelmények kidolgozásának
állásáról;
§ A Monasterium nemzetközi digitalizálási projekt eredményeiről;
· tapasztalatot cseréltek a valamennyi közlevéltár által vezetendő alapnyilvántartás, az eArchivum egyes problémáiról (nincs mindenhol adatfeltöltés, mert nem egyértelmű a
nyilvántartás-vezetési kötelezettség, továbbá a szoftver kezelésében szakmai hiányosságok
mutatkoznak);
· felkérték dr. Körmendy Lajost, hogy az állományvédelmi ajánlás — levéltári raktárak
minősítési rendszerének felülvizsgálatára vonatkozó — módosítására tett javaslatokat
szöveges formában terjessze a Levéltári Kollégium elé.
A 2009. december 1-jén tartott ülésen a résztvevők
· megvitatták és egyhangúlag elfogadták az OKM levéltári szakfelügyelet 2010. évi
ellenőrzési programját;
· tájékoztatást kaptak az Állományvédelmi ajánlás szövegezésében felmerült nehézségekről,
és megbízták dr. Körmendy Lajost, hogy a 2010. évi első ülésre a végleges szöveget
terjessze be;
· tájékoztatást kaptak arról, hogy a BFL minőségbiztosítási terve és az ahhoz kapcsolódó
kézikönyv elkészült, javasolt annak Levéltári Kollégium előtti megvitatása 2010 második
felében,
· korábbi döntésüket megerősítve elvetették a fondszerkesztési alapelvek módosításának
szükségességét.
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