A Magyar Levéltárosok Egyesülete
Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójának
2010. évi munkaterve
A munkaterv az előző évben megfogalmazott elveken alapul, a tavaly megkezdett munkát
folytatja tovább és teljesíti ki.
1. Szakmai konferencia, szakmai nap
Szakmai nap
Egyetemi tanrendek, középiskolai értesítők, évkönyvek digitalizálása. Módszertan. Az
együttműködés lehetőségei.
2010. december 31.
Felelős: dr. Szögi László – dr. Koltai András

Tanári archontológiák összeállításának módszertana.
Felelős: Zsidi Vilmos – dr. Kiss Márton

2010. december 31.
Aktuális témák az MFLSz szokásos évi vándorgyűlésén
Felelős: dr. Molnár László – Zsidi Vilmos

Évértékelő (2010) és programalkotó (2011) szekcióülés
2011. február első hetében
Felelős: Zsidi Vilmos

2. Oktatás- és tudománytörténeti források számbavétele (iratanyag és humánerőforrás)
2.1. A közép- és felsőoktatási intézményi provenienciájú iratanyagok feltérképezése fond
szinten 1948-ig
A 2009-ben megkezdett munka folytatása (még hiányzó önkormányzati levéltárak) és
lezárása. Az összegyűjtött anyag frissítése.
2010. december 31.
Felelős:Vajda Tamás

2.2 Az 1948 előtti alsó-, közép- és felsőoktatási intézményi provenienciájú iratanyagokkal
foglalkozó munkatársakról összeállítás készítése
A munka befejezése, Az összegyűjtött anyag folyamatos aktualizálása.
2010. december 31.
Felelős:Batalka Krisztina

3. Oktatás- és tudománytörténeti bibliográfia összeállítása. Középfokú intézmények.
A 2009-ben elkészült bibliográfiai gyűjtés kiterjesztése a tanulmányok és folyóiratcikkek,
valamint a 2005 előtti kiadványok, cikkek stb. irányába. A kész összeállítás aktualizálása.
2010. december 31.
Felelős: dr. Kiss Márton

4. Közép- és felsőfokú tanintézetek hallgatói adatbázisának módszertani kérdései
A módszertani tanulmány kiegészítése fogalomszótárral. Aktualizálás folyamatos
diskurzussal. Állásfoglalás kérése az adatvédelmi ombudsmantól a nyilvánosságra hozható
hallgatói adatok köréről. (1948 előtt beiratkozottak)
2010. december 31.
Felelős: dr. Szögi László – dr. Koltai András – dr. Sasfi Csaba

5. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése
a kezdetektől 1948-ig
A korábban megkezdett projekt folytatása a rendelkezésre álló, illetve a megszerezhető anyagi
források függvényében.
2010. dec. 31.
Felelős: Osváth Zsolt, Zsidi Vilmos

Budapest, 2010. január 25.
Zsidi Vilmos
elnök
A munkatervet a Szekció 2010. február 1-jei ülésén jóváhagyta.

