A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR
2012. 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.

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. 2012-ben 21.310e forint bevételből gazdálkodott.

ll. Személyi feltételek
2012-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. A legfőbb feladat a törvényi változásoknak
megfelelően a korábban létrehozott új iratkezelési szabályzatnak megfelelően annak ellenőrzése. A
levéltár igazgatója tanácsaival a Rektori Hivatalon belül kialakítandó Iratkezelési Központ munkáját is
segítette. 2012-ben öt selejtezési jegyzőkönyvet hagytunk jóvá.

IV. Anyaggyarapítás, állagvédelem
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Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltár 2012. évi iratgyarapodása összesen 187,84 ifm.
V. Rendezési munkák
VIII.106.f Neurológiai klinika
VIII.203. POTE Gazdasági Hivatala (1975-1990)
VIII.203. POTE Gazdasági Hivatala (1990-2005
VIII. 205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola iratai
VIII. 206. JPTE TK Karának iratai
VIII. 207. JPTE Bölcsészettudományi Karának iratai
VIII. 208. JPTE Természettudományi Karának iratai

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 2012. évben 21 db kutatási engedélyt adtunk ki, ami 37 kutatási esetnek felel meg. Szóban
(telefonon) több esetben adtunk tanácsot akár más levéltár anyagában való kutatáshoz.
Az ügyfélszolgálati munka főbb adatai:
Az ügyfelek száma:
39 fő
Kiadott másolatok száma
2 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, 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 („Iskolateremtő tudósegyéniségek”), a Magyar Történelmi
Társulat nyári zánkai táborát és Polyák Petrával együtt részt vett a 42. Internationalen
Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf konferencián. Kovács Adrienn és Polyák Petra előadóként is
részt vett a zánkai konferencián, levéltári napi konferenciánkon valamint az MFLSZ vándorgyűlésén
Szegeden. Kovács Adrienn gondozásában megjelent a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 19181940. c kötetünk, melynek bemutatóját november 28-án tartottuk. Időközben már az Erzsébet
Tudományegyetem Tanácsülési Jegyzőkönyv kéziratának javítása, név- és
tárgymutató adatbázis szerkesztési munkálatai is megkezdődtek. 2012.
szeptember 6-án A Pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem
alapításának 100. évfordulója és Pécsre költözésének 90. évfordulója
alkalmából tudományos emlékülés és ünnepi tanévnyitó ünnepséget
szervezett egyetemünk. A szervezésben részt vett intézményünk igazgatója
és előadást tartott az ünnepségen. Megkezdődött az anyaggyűjtés a tervek
szerint
2013
őszén
megjelenő
„Pécsi
Bölcsészkar
30/20”
dokumentumkötethez. Polyák Petra az ERASMUS Adminisztratív
Személyzeti Mobilitás keretében november 5-9. között tanulmányutat tett
az Universitätsbiblitohek und Universitätsarchiv der Humboldt-Universität
zu Berlinben. További megjelent publikációk:
Lengvári István: „Papírforma szerint talán én volnék a legkvalifikáltabb, de hát ez ma kevés az
üdvösségre”: Protekciókérések Pekár Mihály pécsi orvoskari professzor levelezésében. Korall 50.: pp.
202-216. (2012)
Polyák Petra: A Pécsi Pedagógiai Főiskola hallgatóinak társadalmi összetétele 1948 és 1956 között: A
kutatás lehetőségei. In: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia (szerk.) Iskola a társadalmi térben és időben
III. nemzetközi tudományos konferencia = HuCER 2012 (Hungarian Conference on Educational
Research): Absztraktkötet. 117 p.

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.
Pécs, 2013. január 11.
Lengvári István
igazgató

A PTE EGYETEMI LEVÉLTÁR
2013. évi munkaterve

I. Az intézmény általános helyzete
Az intézmény helyzetében lényeges változás nem várható.

II. Személyi feltételek
A 4 fős, határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóval tervezzük az 2013es 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.

V. Rendezési munkák
VIII.203. Pécsi Orvostudományi Egyetem
VIII. 205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola iratai
VIII. 206. JPTE TK Karának iratai
VIII. 207. JPTE Bölcsészettudományi Karának iratai
VIII. 208. JPTE Természettudományi Karának iratai
VIII. 305. PTE Bölcsészettudományi Karának iratai

VI. Selejtezés
Nem várható az iratanyagban.

VII. Segédletek készítése
VIII. 205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola végzett hallgatóinak jegyzéke (19661973)
VIII. 205. Pécsi Pedagógiai Főiskola / Pécsi Tanárképző Főiskola kari és tanácsi ülései napirendi
pontjainak jegyzéke (1948-1953)
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.
Kovács Adrienn és Polyák Petra PhD disszertációján dolgozik és képviseli a levéltárat egyetemi, városi és
országos tudományos konferenciákon, rendezvényeken.
Lengvári István és Polyák Petra elvégzi a Bölcsészkar 20. és az egységes tanárképzés bevezetésének 30.
évfordulójára megjelenő dokumentumkötet anyaggyűjtési és kiadási munkálatait.
A hagyományoknak megfelelően novemberben levéltári napi konferenciát szervez levéltárunk az
intézmény megszervezésének 10. évfordulójára.
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, 2013. január 11.

Lengvári István
igazgató

