A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR
2007
2007. évi beszámolója

L Az intézmény általános
általános helyzete
2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi
Könyvtár szervezeti egységeként. 2004 során a NKÖM Levéltári Osztályának megbízottja ellenőrizte a
levéltár elhelyezését, szakmai munkáját, hogy a közlevéltári besorolást megkapja az intézmény. A jogi
önállóság megteremtése, az Egyetemi Levéltár (a továbbiakban Levéltár) 2005. január l-i hatállyal történt
létrehozása és újabb ellenőrzés után 2005-ben jegyezték be a Levéltárat állami szaklevéltárként.

Az elhelyezés jelenlegi körülményei, technikai ellátottsága

A Levéltár raktárának és irodájának kialakítására a Rákóczi úti épületben került sor, a könyvtár helyiségein
belül. A raktárhelyiség 2007-ben gyakorlatilag teljesen megtelt, néhány iratfolyóméter hely áll még
rendelkezésre arra az esetre, ha veszélyeztetett helyzetű anyagot kell átvenni. A tervek szerint 2010-re kerül
kialakításra a levéltár végleges helye, az év folyamán érdemi előrelépések történtek ez ügyben. A levéltár
kezdettől fogva önálló költségvetéssel rendelkezett, a felhasználásról önállóan dönt. 2007-ben 15.907e
forint bevételből gazdálkodott, 14.842e forint volt a kiadások összege.

ll. Személyi feltételek
2007-ben egy főlevéltáros/igazgató (Lengvári István), és egy fő levéltári kezelő (Acél Róbert) dolgozott az
intézményben közalkalmazottként, egy fő pedig szerződéses ügyviteli alkalmazottként (január-február) majd
segédlevéltárosként (Kovács Adrienn).

III.
jtőterület
III. Gy
Gyűjt
jt terület felügyelete
Törvényi kötelezettségünknek megfelelően szakmai tanácsokkal segítettük az egyetem egységeit (pl. klinikai
irattár létesítése). A legfőbb feladat a törvényi változásoknak megfelelően az iratkezelési szabályzat
kidolgozásának előkészítése, az egyetemi iratkezelés megújítása. A levéltár igazgatója minden alakalommal
részt vett az ezzel kapcsolatos egyetemi munkabizottság ülésein, továbbá részt vett az egyetemi adatvédelmi
szabályzat véleményezésében.

IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem
állagvédelem
A levéltári átadásra érett iratanyagok közül az alábbiakat vettük át az év folyamán:
SorSor- Levéltári
szám jelzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

letét

A levéltári anyag
megnevezése

évköre

PTE I. sz. Gyakorló Általános Iskola iratai
Erzsébet Tudományegyetem Szemészeti
Klinika iratai
Erzsébet Tudományegyetem Belgyógyászati
Klinika iratai
Rabovich Béla irathagyatéka*
PTE UNIV TV videodokumentumai
PTE KTK szakdolgozatok

1972–1986
1933–1948
1923–1950
1972-1986
2005–2007

terjedelme
(ifm)
1,00
6,30
27,10
0,14
122 db dvd
8,10

* Semmelweis Egyetem Levéltárától
Összesen: 34.54ifm és 122 dvd

2007. december 31-én összesen 598,05 ifm iratot őriztünk.

V. Rendezési munkák
A BML-től átvett levéltári anyagból befejeződött a Klinikák iratanyagának dobozolása. Az átvett Erzsébet
Tudományegyetem Bel- és Szemklinika valamint az I. sz. Gyakorló Iskola iratai rendezésre és dobozolásra
kerültek. Megkezdődött a Csizmadia-irathagyaték rendezése, melynek jegyzékelési munkái áthúzódnak
2008. első két hónapjára.

VI. Selejtezés
Selejtezés az iratanyagban nem történt.

VII. Segédletek készítése
A részben átdobozolt, az alap-, és középszinten rendezett iratok új, javított raktári jegyzékeket kaptak, mind
számítógépes formában.
Folytatódott az Erzsébet Tudományegyetem Kari-ülési jegyzőkönyvei napirendi pontjainak rögzítése, az
Orvostudományi és Bölcsészettudományi Karé be is fejeződött.

VIII. KutatóKutató- és ügyfélszolgálat
A kutatószolgálati munka főbb adatai:
A 2007. évben 10 db kutatási engedélyt adtunk ki, ami 23 kutatási esetnek felel meg. Kutatóknak egy
esetben adtunk írásbeli felvilágosítást. Szóban (telefonon) több esetben adtunk tanácsot akár más levéltár
anyagában való kutatáshoz.
Az ügyfél szolgálati munka főbb adatai:
Az ügyfelek száma:
2 fő
Kiadott másolatok száma
0 db
Iratkölcsönzés
levéltár részére nem történt, 156 esetben egyéb szerv részére.

IX. Tudományos kutatás, továbbképzés
Az igazgató képviselte a levéltárat egyetemi, városi és országos tudományos konferenciákon, rendezvényeken, részt vett a Magyar Levéltáros Egyesület Informatikai szekciójának ülésein, az MFLSZ
rendezvényein, a BTK és az ÁJK tudományos előadásain, PhD védésein. Szerkesztője a Korall c.
társadalomtörténeti folyóiratnak. Részt vett a PTE BTK Új kortörténeti Tanszékén 19-20. századi
társadalom- és várostörténet oktatásán, alkalmanként forrásismeret előadásokat tartott és bekapcsolódott a
levelező hallgatók oktatásába. Megszervezte a Levéltári Napi konferenciát (november 13.), melynek
keretében átadásra került az Univ TV videoarchívuma, amit tudományos előadások követtek. Részt vett és
előadást tartott a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert emlékülésén. Részt vett a Levéltári
Kollégi¬um és az NKA munkabizottságának munkájában.
Acél Róbert folytatta történelem egyetemi tanulmányait (levelező tagozaton) az egri Eszterházy
Károly Főiskolán. Kovács Adrienn óraadóként a PTE BTK Újkortörténeti valamint a Szociológia
Tanszékén a 18-19. századi magyar történelem körében tartott órákat, részt vett az MFLSZ vándorgyűlésén
és előadást tartott a levéltár konferenciáján.

X. Szakkönyvtár
A levéltár kézikönyvtára a könyvtári hálózattól valamint a szaklevéltáraktól (elsősorban a felsőoktatási
levéltáraktól) kapott tiszteletpéldányokkal, illetve egyéni adományokkal bővült.
Pécs, 2008. február 15.

Lengvári István
igazgató

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR
2008. évi munkaterve

I. Az intézmény általános helyzete
A 2007. december 31-i állapothoz képest változás nem várható 2008-ban. A levéltár aktívan részt vesz az
intézmény új helyét kialakító előzetes munkálatokban.

II.
II. Személyi
Személyi feltételek
A meglévő két közalkalmazotti státus háromra emelkedett januártól, így a továbbiakban Kovács Adriennt
közalkalmazottként foglalkoztatjuk, segédlevéltárosi besorolással.

III.
II. Gyűjt
Gy jtőterület
jt terület felügyelete
Törvényi kötelezettségünknek folytatjuk az egyetemi iratképzők iratkezelés és irattározási munka
felügyeletét. Folytatjuk az új iratkezelési szabályzat kidolgozásának előkészítését, az egyetemi iratkezelés
megújítását szolgáló projectben is részt vesz a levéltár igazgatója.

IV. Anyaggyarapítás,
Anyaggyarapítás, állagvédelem
2008. év során az előző évhez hasonló, nagy mennyiségű iratanyag átvételét nem tervezzük, a raktár szinte
teljesen betelt. A testre szabható polcrendszernek köszönhetően még néhány iratfolyóméter üres helyünk
maradt, ezt fenntartjuk kisebb, veszélyeztetett iratcsoportok (tanszéki iratok, professzori hagyatékok)
begyűjtésére.

V. Rendezési munkák
Tovább folytatjuk a BML-től átvett fondok további ellenőrző rendezését és befejezésre kerül a Csizmadiahagyaték iratanyagának jegyzékének elkészítésére. Ahol indokolt ott egyesítésre vagy további bontásra
kerülnek a korábbi fondok.
VI. Selejtezés
2008. márciusában az ÁJK és KTK 5 évnél régebbi letétként tárolt szakdolgozatai kerülnek selejtezésre.

VII.
VII. Segédletek készítése
A részben átdobozolt, az alap-, és középszinten rendezett iratok új, javított raktári jegyzékeket kapnak,
mind számítógépes formában. Amennyiben szükséges új raktári jegyzékek készülnek a 2008ban átveendő
dokumentumokhoz.
Folytatódik az Erzsébet Tudományegyetem Jogi Karának tanácsülési jegyzőkönyveinek feldolgozása, a
napirendi pontok adatbázisba rendezése, majd kiadvány elkészítésének előkészítése.

VIII. KutatóKutató- 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, köztük az MLE vándorgyűlésén és az MLE Informatikai szekciójának ülésein. 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.
Kovács Adrienn óraadóként a PTE BTK Újkortörténeti Tanszékén a 18-19. századi magyar történelem
körében tart órákat, és előadást tart a Pécs Története Alapítvány konferenciáján.
Acél Róbert folytatja a történelem szakot az egri Eszterházy Károly Főiskolán (tanulmányi szerződés
alapján).
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. Új könyvek vásárlására várhatóan 15-20e ft áll majd rendelkezésre.
Pécs, 2008. február 12.

Lengvári István
igazgató

