A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR
2009. évi beszámolója

I. Az intézmény általános helyzete
2004. január l-én jött létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Központi Levéltára a PTE Központi Könyvtár
szervezeti egységeként. 2004 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. Azóta évről-évre fejlődik, legutóbb több szempontból a 2009-es
levéltári szakfelügyelet is az országban a legjobb egyetemi levéltárak közé sorolta.

Az elhelyezés jelenlegi körülményei, technikai ellátottsága

A Levéltár raktárának és irodájának kialakítására a Rákóczi úti épületben került sor, a könyvtár helyiségein belül. A raktárhelyiség 2008-ben teljesen megtelt, néhány iratfolyóméter helyet sikerült
felszabadítani a mobil polcrendszernek köszönhetően. 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. 2009-ben 22.106e forint
bevételből gazdálkodott, 18.353e forint volt a kiadások összege.

ll. Személyi feltételek
2009-ben egy főlevéltáros/igazgató (Lengvári István), egy fő segédlevéltáros (Kovács Adrienn) és egy fő
levéltári kezelő majd levéltáros (Acél Róbert) dolgozott az intézményben közalkalmazottként. Polyák
Petra előbb mint hallgató, 2009. szeptemberétől mint segédlevéltáros dolgozik az intézményben
határozott idejű szerződéssel.

III. Gyűjtőterület felügyelete
Törvényi kötelezettségünknek megfelelően szakmai tanácsokkal segítettük az egyetem egységeit, az
ellenőrzéssel szemben erre irányult elsősorban figyelmünk. A legfőbb feladat a törvényi változásoknak
megfelelően az iratkezelési szabályzat kidolgozásának előkészítése, az egyetemi iratkezelés megújítása
volt. A levéltár igazgatója tanácsaival a Rektori Hivatalon belül kialakítandó Iratkezelési Központ
megalkotását is segítette. 2008-ban két selejtezési jegyzőkönyvet hagytunk jóvá.

IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem
A levéltári átadásra érett iratanyagok közül az alábbiakat vettük át az év folyamán:
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A levéltár 2009. évi iratgyarapodása összesen 53,65 ifm.

V. Rendezési munkák
Rektori Hivatal iktatott iratainak adatbázis készítése, ETE ÁJK iratainak szerinti rendezése, a Pécsi
Pedagógiai Főiskola iratainak rendezése, ETE BTK iktatott irataiból adatbázis készítése. Megkezdődött
az 1.sz. Gyakorló Általános Iskola iratainak rendezése.

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.

VIII. Kutató- és ügyfélszolgálat
A kutatószolgálati munka főbb adatai:
A 2009. évben 13 db kutatási engedélyt adtunk ki, ami 16 kutatási esetnek felel meg. Szóban
(telefonon) több esetben adtunk tanácsot akár más levéltár anyagában való kutatáshoz.
Az ügyfélszolgálati munka főbb adatai:
Az ügyfelek száma:
2 fő
Kiadott másolatok száma
0 db
Iratkölcsönzés
kizárólag a szakdolgozatokból történt 108 alkalommal.

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, a BTK és az ÁJK
tudományos előadásain, PhD védésein. Szerkesztője a Korall c. társadalomtörténeti folyóiratnak. Részt
vett a PTE BTK Újkortörténeti Tanszékén 19-20. századi társadalom- és várostörténet oktatásán,
alkalmanként forrásismeret előadásokat tartott és bekapcsolódott a levelező hallgatók oktatásába.
Megszervezte a Levéltári Napi konferenciát (Felsőoktatás a szocializmusban), előadást tartott a PTE új
iratkezelő rendszeréről az MFLSZ vándorgyűlésén (Keszthely, 2009. szeptember 17. ). 2009. nov. 13-14.
Részt vett a MTT Dél-Dunántúli Csoportjának konferenciáján és tisztújító közgyűlésén, ahol a csoport
titkárának választották meg. 2009. januárjától az NKA Levéltári Kollégiumának tagja, továbbá részt vett
az OKM által létrehozott, levéltári szabványokat fordító bizottság munkájában (az elkészült szabványok
megtalálhatók a levéltár honlapján). Megjelent publikációi: Szőnyi Ottó munkásságának könyvészete.
In: Kokovai Szabina – Pohánka Éva (szerk.): Ünnepi tanulmányok Móró Mária Anna tiszteletére. (A Pécsi
Egyetemi Könyvtár kiadványai 8.) Pécs, 2009, 178–194; Jogakadémiai tanárok mint egyetemi vezetők az
Erzsébet Tudományegyetem első pécsi évtizedében. In: Kajtár István – Pohánka Éva (szerk.): A Pécsi
Püspöki Joglyceum emlékezete 1833-1923. Pécs 2009, 193–203; Dombay János légifotói. In: Fazekas
Ferenc (szerk.): Tanulmányok Visy Zsolt 65. születésnapjára. Pécs 2009.
Kovács Adrienn részt vett az MFLSZ és a MTT fenti rendezvényein, továbbá előadást tartott a 2009.
november 6-7. között megrendezett Vándorló kisebbségek című konferencián Etnikai csoportok
migrációja a 18. századi Fejér megyében címmel. Megjelent tanulmánya: Vajta község a török korban.
Honismeret, 37. (2009) 4. 52-60. Acél Róbert befejezte történelem egyetemi tanulmányait (levelező
tagozaton) az egri Eszterházy Károly Főiskolán.
Polyák Petra több előadást is tartott: 2009. november 18. PTE Egyetemi Levéltár Felsőoktatás a
szocializmusban című konferenciája (Hivatásra nevelés a Pécsi Pedagógiai Főiskolán az ötvenes évek
elején; 2009. november 24.) Iskola a társadalmi térben és időben c. nemzetközi konferencia (Tervek és
elképzelések az általános iskolai tanárképzésről (1945-47) 2009. november 25.); PTE Grastyán Endre
Szakkollégium II. Házi Konferenciája (Der erste Lehrplan der Pädagogischen Hochschulen).

X. Szakkönyvtár
A levéltár kézikönyvtára a könyvtári hálózattól valamint a szaklevéltáraktól (elsősorban a felsőoktatási
levéltáraktól) kapott tiszteletpéldányokkal, illetve egyéni adományokkal bővült. 2009 elején
befejeződött az állománynak a közös egyetemi OPAC rendszerben való feldolgozása.
Pécs, 2010. február 15.

Lengvári István
igazgató

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR
2010. évi munkaterve

I. Az intézmény általános helyzete
Az intézmény helyzetében a fő változást az jelenti, hogy a tervek szerint 2010 őszén új épületbe
költözik, a Központi Könyvtár által kiürített Szepesy úti épület felső két szintjére.

II. Személyi feltételek
A tervek szerint 4 főre bővül a levéltár határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott
dolgozóinak létszáma.

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 az új levéltári raktárakba beszállítandó iratokra.
IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem
Az év során nagy mennyiségű iratanyag átvételét csak a sikeres költözés után tervezzük, a mostani
raktár szinte teljesen betelt. Terveink szerint idén 2000-ig átvesszük a központi és kari igazgatások
anyagait.

V. Rendezési munkák
1.sz. Gyakorló Általános Iskola iratainak rendezése és a költözés után a bekerülő iratanyagok ellenőrző
rendezése. Augusztus végéig a jelenlegi raktárban tárolt anyagok költöztetéshez való előkészítése,
egységes feliratokkal való ellátása.
VI. Selejtezés
Nem várható az iratanyagban.

VII. Segédletek készítése
A részben átdobozolt, az alap-, és középszinten rendezett iratok új, javított raktári jegyzékeket kapnak,
mind számítógépes formában.

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, az NKA Levéltári
Kollégiumának kurátora.
Kovács Adrienn és Polyák Petra PhD disszertációján dolgozik és képviseli a levéltárat egyetemi, városi és
országos tudományos konferenciákon, rendezvényeken.

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, 2010. február 15.

Lengvári István
igazgató

