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6. Műegyetemi Levéltári Nap
Egyetemtörténet évfordulók, kutatások tükrében
A BME Levéltár szervezésében immár hatodik alkalommal zajlott le önálló éves levéltári
napi programja Egyetemtörténet évfordulók és kutatások tükrében címmel a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 2017. március 29-én.
A konferenciát a Műegyetem első elődintézményeként számon tartott Mérnöki Intézet
létrehozásának 235. évfordulóján rendeztük meg azzal a céllal, hogy a műegyetemi, a
szakmai és az érdeklődő nagyközönség megismerjen néhány olyan, elsősorban jelentős
évfordulóhoz kötődő kutatást és projektet, amelyekhez az egyetemeken dolgozó történész és
levéltáros szakemberek is kapcsolódtak.
Dr. Szögi László projektvezető, c. egyetemi tanár (MTA-ELTE Egyetemtörténeti
Kutatócsoport) Európai egyetemi jubileumok, ünneplési „trendek”, akadémiai kutatási
projektek címmel tartott bevezető előadást. Az európai példák ismertetése kapcsán
összefoglalást nyújtott az egyetemi jubileumi ünnepségek optimálisan elvárható tudományos
és egyéb eredményeiről is.

A Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumi programjának levéltári feladatvállalásairól
számolt be Lengvári István igazgató (PTE Egyetemi Levéltár). Ennek keretében külön
kiemelte – az előző előadáshoz is illeszkedve – az egyetemi archontológia készítésének
kérdését, amely a levéltár egyik fő vállalása.
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Zsidi Vilmos levéltárvezető (BCE Egyetemi Levéltár) azokat az elképzeléseket és
lehetőségeket vázolta fel, amelyek a közgazdasági egyetem 2020-as centenáriumára készülve
az egyetem vezetői és a levéltár együtt gondolkodásának alapját képezhetik
(intézménytörténeti monográfia, alapkutatások annak bemutatására, hogy kik jártak az
egyetemre, kik tanítottak ott, mit tanítottak/tanultak).

Dr. habil. Ujváry Gábor intézetvezető, kutatócsoport-vezető a Veritas Történetkutató Intézet
2017 végén induló új programjáról számolt be, amely 2020-ig bezárólag tervezi egyetemi
forrásanyagok feltárását a Trianon hatása a felsőoktatásra, illetve a numerus clausus
tematikában.
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Dr. Rácz Attila főosztályvezető (Budapest Főváros Levéltára) a pártiratok tükrében
megismerhető, kutatható egyetemtörténeti kérdésekről beszélt. A BME Levéltár és a BFL
együttműködéseként a műegyetemi pártalapszervezet BFL-ben található iratanyagának
feltárása és digitalizálása részben már megvalósult, a főosztályvezető ennek részleteiről is
beszámolt.

Végül a saját intézménytörténeti alapkutatások lehetőségeiről és fontosságáról tartott előadást
Dr. Kiss Márton főlevéltáros (BME Levéltár), elsősorban a készülő műegyetemi
archontológia összeállításának módszertani kérdéseire fókuszálva.
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