Magyar Levéltárosok Egyesülete Nyugat-Dunántúli Regionális Szekciója

BESZÁMOLÓJA ÉS MUNKATERVE

A Vas Megyei Levéltár kezdeményezésére 2001. január 30-án, Szombathelyen alakult meg a Magyar
Levéltárosok Egyesülete Nyugat-Dunántúli Regionális Szekciója. A három érintett megye, GyőrMoson-Sopron, Vas és Zala valamennyi köz- és önkormányzati levéltárának jelenlévő egyesületi tagjai
nyilvánították ki szorosabb, területi alapon nyugvó együttműködési szándékukat. A szekció első
szakmai rendezvényére ugyancsak a vasi megyeszékhelyen került sor 2002. május 6-án. Szekcióvezetővé Káli Csabát, a Zala Megyei Levéltár főlevéltárosát, jelenlegi igazgató helyettesét választottuk
meg. Majd 4 év után a szekció győri tanácskozása alkalmából újabb 4 évre megválasztottuk Káli Csabát. Ezen időszakban a minden évben más-más helyszínen zajló tanácskozások alkalmával mindig más
és más szakmai kérdéseket tárgyaltunk meg, melyeket szekcióvezetőnk mint beszámolót, rendszeresen
közzé tett a Levéltári Szemle hasábjain. Mivel ezek az Interneten most is hozzáférhetőek, ezek csatolásától emiatt eltekintek. A múltra vonatkozólag ez felel meg a beszámolónak.
A Nyugat-Dunántúli Regionális Szekció nem részesült a központ támogatásában, szakmai
rendezvényeit a szekciót alkotó levéltárak finanszírozták. A zalaegerszegi vándorgyűlést követően
Szombathelyen került sor az új szekcióvezető megválasztására. Bana Józsefet, Győr Megyei Jogú
Város Levéltárának igazgatóját választották meg. A választással kapcsolatos dokumentumokat és
jegyzőkönyveket megküldtük az MLE központjának.
2009-ben a soproni vándorgyűlés után kerülne sor az újabb regionális tanácskozásra szeptemberben. A szekciógyűlés idei témáját és helyszínét a tagokkal a vándorgyűlésen hagynánk jóvá. A
szeptemberi időpont lehetőséget teremt arra, hogy az MLE vándorgyűlése és az ÖLT pécsi tanácskozása között megtárgyaljuk a levéltárügy aktuális kérdéseit és az eddigi hagyományoknak megfelelően
közös szakmai előadásokra is sor kerül. A szekció eddig minden évben megtartotta ülését és a délelőtti
szakmai tárgyú előadásokat többnyire kötetlen program – múzeum, tájház stb. – meglátogatása követte.
A javasolt programok közül azokat szeretnénk megvalósítani, amelyekre a legtöbben szavaznak. Mivel a szekciót alkotó levéltárak mindegyikének gazdag kiadványi és tudományos tevékenysége
van, így elképzelésem szerint akár ez is lehetne a szakmai program kiemelt témája. Fontosnak tartanám, hogy a fokozatosan eluralkodó megszorítások, reformok hatására kialakult képet felmérni, és az
ebből adódó problémákat megtárgyalni. A Nyugat-Dunántúl levéltárai egy korábbi időszakban inkább
az irigyelt intézmények közé tartoztak, azonban az elmúlt évek tendenciái (létszámcsökkenés, költségvetés csökkenése, stb.) jelentősen árnyalták a kialakult képet. Mivel az elkövetkezendő időszak ten1

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

denciái az eddigi folyamat további erősítését prognosztizálja, javasolom, hogy tárgyaljuk meg az ebből
adódó feladatokat és teendőket. A tanácskozás javasolt helyszíne Győr lesz. Elvileg a soproni levéltár
következne, de az MLE tanácskozás miatt praktikusnak mutatkozik a győri helyszín előbbre hozása.

A részletes szakmai program vázlatát az MLE áprilisi ülésére vinném.

Győr, 2009. március 31.

Üdvözlettel:

Bana József
szekcióvezető
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