A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR
2015. évi munkabeszámolója

I. Az intézmény általános helyzete
2004. január 1-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi
Könyvtár szervezeti egységeként. A szükségek feltételek megteremtése után 2005-ben jegyezték be a
Levéltárat állami szaklevéltárként, mint a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára.

Az elhelyezés jelenlegi körülményei, technikai ellátottsága
A Levéltár raktárának és irodájának kialakítására a kezdetben a Rákóczi úti épületben került sor. 2010
őszére kerül kialakításra a levéltár végleges helye, a Központi Könyvtár által kiürített Szepesy úti épület
felső két szintjén. A levéltár kezdettől fogva önálló költségvetéssel rendelkezett, a felhasználásról
önállóan dönt. 2015-ben 19.463e forint bevételből gazdálkodott. 2015 év végén merült fel a Levéltár új,
önálló épületbe költöztetése, miután a jelenleg használatban Szepesy utcában lévő helyiségeket az
Egészségtudományi Kar venné át.

ll. Személyi feltételek
2015-ben egy főlevéltáros/igazgató (Lengvári István), két levéltáros és egy fő segédlevéltáros dolgozott
az intézményben közalkalmazottként.

III. Gyűjtőterület felügyelete
Törvényi kötelezettségünknek megfelelően szakmai tanácsokkal segítettük az egyetem egységeit, az
ellenőrzéssel szemben erre irányult elsősorban figyelmünk. Külön feladatot jelentett a klinikák
iratkezelésének, azon belül a betegnyilvántartások kérdésének a problémája.

IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem
A tárgyévben a következő irategyütteseket vettük át:

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár 2015. évi iratgyarapodása összesen 121,36 ifm. volt.
Az év végén a teljes tárolt iratanyag nagysága elérte az 994,81 ifm.-t.
V. Rendezési munkák
 PTE (VIII.201) iktatott iratainak rendezése, dobozolása
 POTE (VIII.203, 1969-1991) iktatott iratainak rendezése, dobozolása
 A beérkező iratanyagok (VIII.106.c Szülészet, VIII. 201 Rektori Hivatal iratai, VIII.202 PTE ÁJK
iratai, VIII.204 PTE KTK iratai, VIII.206 JPTE Tanárképző kar, VIII.207 JPTE Bölcsészettudományi
Kar, VIII.305 -- PTE Bölcsészettudományi Kar, VIII. 208 JPTE Természettudományi Karának iratai,
VIII.303 PTE Természettudományi Kar iratai) fogadása, rakodása, elhelyezése

VI. Selejtezés
Selejtezés az iratanyagban nem történt.

VII. Segédletek készítése
VIII.101. ETE Rektori Hivatal iratai 1923–1951
ETE szakdolgozatok
VIII. 203 POTE 1950–2000
−
−
−
−

VIII.205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola iktatott iratai
VIII.206. JPTE TK Sajtókivágat-gyűjtemény (1144 rekord)
VIII.206/208. JPTE TK/BTK hallgatói nyilvántartás (5615 rekord)
VIII.207. JPTE/PTE TTK hallgatói nyilvántartás (2398 rekord)

VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat

A kutatószolgálati munka főbb adatai:
A 2015. évben 18 db kutatási engedélyt adtunk ki, ami 25 kutatási esetnek felel meg. Szóban
(telefonon) több esetben adtunk tanácsot akár más levéltár anyagában való kutatáshoz.
Az ügyfélszolgálati munka főbb adatai:
Az ügyfelek száma:
200 fő
Kiadott másolatok száma
25 db

IX. Tudományos kutatás, továbbképzés
Az igazgató képviselte a levéltárat egyetemi, városi és országos tudományos konferenciákon, rendezvényeken, részt vett a Magyar Levéltáros Egyesület és a MFLSZ rendezvényein. Szerkesztője a Korall
c. társadalomtörténeti folyóiratnak. Részt vett a PTE BTK Újkortörténeti Tanszékén 19-20. századi
társadalom- és várostörténet oktatásán, alkalmanként forrásismeret előadásokat tartott. Megszervezte
a 11. Levéltári Napi konferenciát (november 26.). A tavaly Per Aspera Ad Astra c. online egyetem- és
művelődéstörténeti periodika szerkesztőjeként dolgozott Lengvári István és Polyák Petra.
Tárgyévben kezdődtek meg intézményünk bevonásával is a felkészülés munkálatai a 2017-es
évfordulóra, amikor egyetemünk elődje alapításának 650. évfordulóját ünnepeljük. Ehhez
kapcsolódóan jelent meg a Pécsi Egyetemi Almanach I. 1367-1950, kötet, mely a korszak kiemelkedő
tudósait, munkatársait örökíti meg. A kötet bemutatására 2015. november 20-án, az ünnepi szenátusi
ülésen került sor.
Polyák Petra további előadásai:
−
2015. január 23. Szórakozás és kikapcsolódás a Horthy-korszakban, előadás a Nagyatádi Városi
Múzeumban.
−
2015. február 25. Előadás a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából az Ady
Endre Gimnáziumban és a Nagyatádi Erdélyi Kör meghívására.
−
2015. augusztus 27–28. Beiskolázás az általános iskolai tanárképzésben az első ötéves terv
idején, előadás a Hajnal István Kör konferenciáján, Sárospatakon.
−
2015. december 3–4. A "népi demokrácia szülöttei", a pedagógiai főiskolák első évei (1947–
1954), előadás a Szegedi Egyetemi Levéltár, az MTA SZAB Neveléstörténeti munkabizottsága és az MTA
Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága konferenciáján, Szegeden.

Lengvári István előadása és publikációja:
Somogyi hallgatók a pécsi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karán, 1919–
1945. In: Mayer László, Tilcsik György (szerk.) Szorosadtól Rijekáig: Tanulmányok Bősze Sándor
emlékére. Budapest: Magyar Levéltárosok Egyesülete, 2015. pp. 225-228.
Előadás a Thienemann Tivadar és a mai szaktudományok c. konferencián (2015.10.16–17).

Acél Róbert:
- 2015.08.25-27. MFLSZ vándorgyűlés, Keszthely – előadás az AtoM programról.
- 2015.11.26. Levéltári Konferencia – előadás az Almanach készítéséről.

X. Szakkönyvtár
A levéltár kézikönyvtára a könyvtári hálózattól valamint a szaklevéltáraktól (elsősorban a felsőoktatási
levéltáraktól) kapott tiszteletpéldányokkal, NKA pályázat keretében vásárolt kötetekkel illetve egyéni
adományokkal bővült, a tárgyév végén meghaladta a 1000 kötetet.
Pécs, 2016. január 10.
Lengvári István
igazgató

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR
2016. évi munkaterve

I. Az intézmény általános helyzete
Az intézmény helyzetében lényeges változás történik ez évben: a Szepesy úti épületből április-május
folyamán elköltözik levéltárunk a Mátyás király utca 15. alatti műemlék épületbe.

II. Személyi feltételek
A 4 fős, határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóval tervezzük az 2016os évet.

III. Gyűjtőterület felügyelete
Törvényi kötelezettségünknek folytatjuk az egyetemi iratképzők iratkezelés és irattározási munka
felügyeletét. Ezen belül különös figyelmet fordítunk az új, összegyetemi integrált számítógépes iktatás
ellenőrzésére. A lehetőségekhez mérten folytatjuk a kari és klinikai irattárak felmérését és ellenőrzését,
különös tekintettel a beszállítandó iratokra.
IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem
Terveink szerint idén folytatjuk a 2000-ig terjedően a jogelődök központi és kari igazgatások anyagainak
beszállítását, amennyiben azt a költözési munkák engedik.

V. Rendezési munkák
A költözés és az új raktárakban való berendezkedés kapcsán felmerülő kisebb munkákat tervezünk
csak.
VI. Selejtezés
Nem várható az iratanyagban.

VII. Segédletek készítése
A költözésre való készülés illetve az új helyen való berendezkedés és az Almanach-program miatt
jelentősebb segédletkészítés nem várható.
VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat
Az átvett anyagból továbbra is növekvő számú kutatási és ügyviteli munka várható.

IX. Tudományos kutatás, továbbképzés
Az igazgató képviseli a levéltárat egyetemi, városi és országos tudományos konferenciákon, rendezvényeken. Szerkeszti a Korall c. társadalomtörténeti folyóiratot, részt vesz a PTE BTK Újkortörténeti
Tanszékén 19-20. századi társadalom- és várostörténet oktatásán, továbbá doktori disszertációján
dolgozik. Meghívott tagja az MTA II.oszt. Egyetemtörténeti Szakbizottságának és rendes tagja a MTA
Pécsi Akadémiai Bizottsága Város- és Helytörténeti Munkabizottságának.
Polyák Petra PhD disszertációján dolgozik és képviseli a levéltárat egyetemi, városi és országos
tudományos konferenciákon, rendezvényeken.
Folytatjuk a Pécsi Egyetemi Almanach II. kötetének előkészítő munkálatait, ehhez a rektori vezetés 1 fő
8 órás szerződéses munkatársat biztosít.
A hagyományoknak megfelelően novemberben levéltári napi konferenciát szervez levéltárunk.
XI. Szakkönyvtár
Tovább folytatódik a kötetek feldolgozása, az egységes könyvtári adatbázisban való elhelyezése. A
beszerzés forrásai: a közlevéltárak által juttatott példányok, más könyvtárakból kiselejtezett
állományok és az ajándékkönyvek, valamint kisebb részben új könyvek vásárlása.
Pécs, 2016. január 10.

Lengvári István
igazgató

