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Az Informatikai szekció 2008-ban 37 fős tagsággal működött. A szekció célja, a levéltári
informatikával foglalkozók – informatikusok és levéltárosok – szakmai kultúrájának és
kapcsolatainak ápolása, a levéltári szakinformatika kérdései megvitatásának megfelelő fórum
biztosítása, az informatika lehetőségeinek és eredményeinek a szélesebb szakmai
közvélemény felé közvetítése.
A korábbi évek során jól működő több napos szakmai rendezvények az anyagi lehetőségek
híján nem voltak megrendezhetők, bár azok rendkívül hasznosaknak és eredményeseknek
bizonyultak. Az előadások, bemutatók, viták, a gyakorlati tapasztalatok cseréje, és a
személyes kapcsolatok építése, ha némileg korlátozottabb keretek között, de tovább folyt az
egy napos rendezvények és a vándorgyűlés alkalmával.
2008-ban két szekció rendezvény került megszervezésre.
A zalaegerszegi vándorgyűlésen a szekció három témakörrel foglalkozott. Az első az egyre
aktuálisabbá váló elektronikus levéltár kérdése volt. Az elhangzott előadás az eiratforrásokról, az elektronikus levéltárban megőrzendő dokumentumok köréről a lehetséges
begyűjtési szempontokról szólt. Az e-levéltár tervezésénél alkalmazott OAIS szabvány
alkalmazásáról készült előadás, technikai probléma miatt nem hangozhatott el, de anyaga a
vándorgyűlésről kiadásra kerülő könyvben jelenik meg.
A második kérdéskör a levéltári iratok digitalizálásának kérdésével foglalkozott, és az egyházi
anyakönyvek vizsgálatával nyújtott konkrét támpontokat a további tervezési és
projektmunkálatokkal foglalkozók számára.
A harmadik téma a közös levéltári portál és tartalomszolgáltatás, a szolgáltató levéltár
interneten való megjelenésének kérdéskörét járta körül. Az előadásokat kérdések és vita
követte.
(Szekció vezető Breinich Gábor
Előadások: Szatucsek Zoltán (MOL): Az OAIS szabvány referencia modell alkalmazása az E-levéltár
tervezésénél
Haraszti Viktor dr. (BFL): E-iratforrás - avagy mi kerülhet az E-levéltárba?
Lakatos Andor (Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár): Az egyházi anyakönyvek digitalizálásának
lehetőségei
Breinich Gábor (BFL): Közös levéltári portál és tartalomszolgáltatás létrehozása)

2008. decemberében zajlott le a szekció második önálló rendezvénye. A program keretében az
igen aktuális CMS honlap szerkesztési workshop megtartására került sor, amelynek során az
önkormányzati levéltárak honlapjainak megújítására indult program keretében alkalmazott
modellről folyt ismertetés és diskurzus.
A rendezvényen megtörtént a szekció vezetőségének megújítása. A szekció vezetőjévé
Breinich Gábor, helyetteseként pedig Cseh Gergő Bendegúz került megválasztásra. A szekció
titkára továbbra is Újj György maradt.

A program harmadik részében látogatás tettek a szekció tagjai a MÁV Rt. Központi
Irattárában, az Ügykezelési és Dokumentációs Szolgáltató Szervezet Levéltári Csoportjánál.
A több mint két és fél millió digitalizált irat kezelését és a kutatásban való használatának
bemutatását, a levéltár működését, és épületét Dr. Opauszki István osztályvezető
kalauzolásával ismerhették meg, a késő délutánig kitartó lelkes szekciótagok.
2008-ban májusában a szekció tagjai nagy számban vettek részt a Szakmai nap levéltári
adatbázisokkal foglalkozó rendezvényén Budapesten.

2009. évi szekció program
Május hó folyamán tervezzük az MLE honlapjának működtetésével, megújításával
kapcsolatos workshop megszervezését. A résztvevők a kiküldésre kerülő vitaanyag alapján
készülhetnek fel a rendezvényre, amelynek célja, hogy a megfelelő szakmai tudással
rendelkező tagjaink kreativitására építve egy könnyebben szerkeszthető, élőbb honlap
megszületését segítsük elő.
Az MLE vándorgyűlésén két témakör szerepel az Informatikai szekció programján.
Az első a levéltári adatbázis építések tapasztalatairól, és a fejlődés lehetséges útjairól,
megoldásairól szóló előadással indul, majd az ezt követő kerekasztal beszélgetéssel és vitával
zárul. A kerekasztal beszélgetés az Országos Levéltár, az önkormányzati levéltárak, egyetemi,
egyházi és szaklevéltárak egy-egy képviselőjének részvételével zajlik majd terveink szerint.
A második téma a levéltári internetes portál működésének első tapasztalatairól illetve a
fenntartás és a hosszú távú működtetés szervezési kérdéseiről szól majd, előadás és vita
formájában.
A szekció őszi rendezvénye (előreláthatólag októberben) az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárába szervezendő látogatás lesz, ahol az intézmény megismerésén túl, az ott
folyó speciálisnak tekinthető adatbázis építési és digitalizálási feladatok bemutatására is sor
kerül.
Budapest, 2009. március 31.
Breinich Gábor
szekcióvezető

