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Sajtóközlemény
a Magyar Levéltárosok Egyesülete 2021. évi vándorgyűléséről
A vándorgyűlés időpontja: 2021. augusztus 25-27.
A megnyitó időpontja: 2021. augusztus 25. 14:00
A megnyitó helyszíne: Sopron, Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor
Közgazdaságtudományi Kar (Sopron, Erzsébet u. 9.)

A Magyar Levéltárosok Egyesülete minden évben megrendezi a szakma legrangosabb
találkozóját, a levéltáros vándorgyűlést. A tanácskozás helyszíne évenként változik, a
rendezvénynek ezúttal Sopron ad otthont. A Magyar Levéltárosok Egyesülete a levéltáros
szakma legnagyobb szervezete, tagjaink száma meghaladja a 800 főt, ezzel az egyik
legnagyobb közgyűjteményi szakmai egyesület is. Évente több konferenciát, szakmai napot
szervezünk, rendezvényeinken számos alkalommal láttuk vendégül a határon túli levéltárak és
a külföldi társegyesületek képviselőit.
A konferenciára több mint másfélszáz fő regisztrált, köztük a hét szomszédos országban
működő társegyesületeink képviselői, valamint jelentős számban képviseltetik magukat a
határon túli magyar levéltárosok közösségei is. Külön örömükre szolgál, hogy megnyitón
ezúttal személyesen lesz jelen Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr.
A levéltáros vándorgyűlések az MLE 1986. évi újra alakulása óta, azaz immár 35 éve
rendszeresen kerülnek megrendezésre. A vándorgyűlések hagyományosan egy-egy
megyeszékhelyen, vagy az adott megyében kitüntetett kulturális szerepkört betöltő
településen kerültek mindeddig megrendezésre. 2009. után idén ismét Sopron ad helyet a
levéltáros szakma legfontosabb rendezvényének. Továbbá fontos azt is kiemelni, hogy a
rendezvény valamennyi helyszínét a Soproni Egyetem biztosítja, míg a támogatók között
Sopron Megyei Jogú Várost, Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlését is magunk mögött
tudhatjuk.
2012-től a vándorgyűlések a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósuló Nyitott
Levéltárak országos programsorozat keretében kerülnek megrendezésre. A Nyitott Levéltárak
idei programsorozatának két kiemelt témája van, melyek közül mindkettő szorosan
kapcsolódik Sopron történetéhez. Az egyik az 1921. évi nyugat-magyarországi, benne a
1

soproni események, melyről a rendezvény első napján lehet előadást hallani. A másik téma a
magyarországi bor- és borászat története, a soproni borvidéket is beleértve. A vándorgyűlésen
a Nyitott Levéltárakhoz kapcsolódó plenáris ülés előadásai az utóbbi témakört foglalják
magukba. Ennek keretén belül a program felvillantja a borhoz kapcsolódó tudományos
kutatások széles skáláját, az első okleveles említésektől, a tiltott borkimérésekig, de kitérünk
a helyi jellegzetesség, a kékfrankos történetére is.
A fentieket kiegészítik a számos témakörben megtartott szekcióülések tanácskozásai a
következő szekciókban: állományvédelmi, forráskiadási, informatikai, oktatás- és
tudománytörténeti, valamint nemzetközi.
A két plenáris ülésen 12 előadás, az szekcióban közel 21 referátum hangzik el és a
megrendezésre kerül 2 kerekasztal beszélgetés.
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