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Az 
Önkormányzati Levéltárak Tanácsa

és a 
Magyar Levéltárosok Egyesülete

tisztelettel meghívja Önt a

„LevéLtárak a nemzeti kuLtúra 
és tudomány szoLgáLatában”

című tudományos konferenciára és
szakkiállításra

2011. december 12.

Helyszín:

Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtára

(Budapest V. ker., Arany János u. 1.)

PROGRAM

Köszöntő

9.00 – 9.10  HAMMERSTEIN JUDIT 
(Nemzeti Erőforrás Minisztérium, kultúrpolitikáért 
felelős helyettes államtitkár)

Megnyitó

9.10 – 9.40  L. SIMON LÁSZLÓ  
(Nemzeti Kulturális Alap, elnök, Parlament Kulturális és 
Sajtóbizottsága, elnök)

ElőadásoK

9.40 – 10.00  DOMOKOS LÁSZLÓ 
(Állami Számvevőszék, elnök): 
Válság és/vagy megújulás: Önkormányzatok helye és sze-
repe az ÁSZ-ellenőrzések tükrében és kitekintés a levéltár 
közművelődési szerepére

10.00 – 10.20  CSORBA LÁSZLÓ 
(Magyar Nemzeti Múzeum, főigazgató): 
Levéltár és múzeum – két testvér a nemzet és a tudomány 
szolgálatában

10.20 – 10.50  Kávészünet

10.50 – 11.10  NAGY GYÖRGY 
(Magyar Televízió, szerkesztő – műsorvezető): 
A levéltári értékek hasznosulása a médiában, avagy 
a betű tisztelete

11.10 – 11.30  ROMSICS IGNÁC akadémikus 
(Eszterházy Károly Főiskola, egyetemi tanár): 
A levéltárak szerepe a magyar történetírás 
professzionalizálódásában 

11.30 – 11.50  UJVÁRY GÁBOR 
(Kodolányi János Főiskola, intézetigazgató főiskolai tanár): 
„Azt a művelődési kincset, melyet levéltáraink, könyvtára-
ink és múzeumaink őriznek, nekünk magyaroknak kell 
feldolgoznunk” – A levéltárak nemzeti hivatásáról

12. 00 – 13.00  Ebédszünet

(12.30 – 13.00  Sajtótájékozató)

13.00 – 13.20  SOLYMOSI LÁSZLÓ akadémikus 
(Debreceni Egyetem, egyetemi tanár): 
A levéltárak és a tudomány a középkor kutatójának szemével

13.20. – 13.40  PÁLFFY GÉZA 
(MTA Történettudományi Intézet, osztályvezető): 
Nemzeti kincsek a történész kutatóműhelyéből: a levéltá-
rak szerepe a kora újkori magyar történelem feltárásában

13.40. – 14.00 HERMANN RÓBERT 
(HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsno-
kának tudományos helyettese): 
A levéltárak szerepe 1848/49. kutatásában 

14.00 – 14.20  SZAKÁLY SÁNDOR 
(Károli Gáspár Református Egyetem, tanszékve-
zető egyetemi tanár): 
A 20. századi magyar történelem kutatásának lehetőségei 
a magyarországi levéltárakban – a kutató szemével.

szaKKiállítás

Helyszín és időpont:

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
9.00 – 15.00

A konferenciát kísérő kiállítás magában foglalja a magyaror-
szági levéltárak kiadványainak reprezentatív seregszemléjét, 
valamint az egyes levéltárak kulturális tevékenységét bemuta-
tó poszterek kihelyezését, filmvetítést, adatbázisok, digitalizált 
kincsek on-line megtekintését. Lehetőség nyílik az egyes levél-
tárak munkatársaival történő személyes kapcsolatfelvételre is.


