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A szlovákiai levéltárosok éves rendes konferenciájának központi témája a szlovák
levéltárügy változása 1989 után volt. A probléma rendkívül összetett, hiszen északi
szomszédunknál nemcsak a rendszerváltás folyamata zajlott le, de két jelentős közigazgatási
változás is. Előbb a föderatív alapokon nyugvó Cseh–Szlovák Köztársaság létrehozása, majd
1993-ban a két ország szétválása is további fordulópontokat jelentett a levéltárügy számára
is. A konferencia célja volt a tapasztalatok és benyomások megosztása, az elvégzett munka
értékelése és a még megoldandó feladatok rendszerezése.
Az ülés első két napján szakmai előadások hangzottak el, a harmadik napon
megválasztották a Szlovákiai Levéltárosok Egyesületének új vezetőségét. Az előadások
három fő téma köré csoportosultak: levéltári törvények változása 1989 után, a levéltáros
szakmai képzés és iratkezelési szabályozás.
A levéltári napokra a szlovákiai levéltárak képviselőin túl meghívták a régió
országainak szakmai képviselőit: Csehország, Szlovénia, Ausztria és Magyarország
levéltárosait látták vendégül. Mivel a konferencia munkanyelve kizárólag szlovák volt, így
aktívan bekapcsolódni a külföldi vendégek nem tudtak. Érdekes lett volna egy olyan szekció,
amelyben a környező országok szakemberei osztják meg 1989 után szerzett tapasztalataikat.
Mindenesetre jó alkalom volt ez a szlovákiai helyzet felmérésére, szakmai kapcsolatok
ápolására és új ismeretségek kötésére.
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Levéltárak 1989 után: győzelmek és vereségek
Jozef Hanus – Peter Kartous – Mária Španková (Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma,
Levéltári Osztály, Pozsony): Levéltári törvényhozás az elmúlt két évtizedben
Richard Marsina (Nagyszombati Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nagyszombat): A
tudományos levéltári tanács 1989 után
Radoslav Ragač (Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony): A levéltárak begyűjtő tevékenysége
Mária Munková (Pozsonyi Állami Levéltár): Iratkezelési tevékenység az elmúlt húsz év
tükrében
Leon Sokolovský (Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pozsony): A levéltáros
szak eredményei és hiányosságai a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán
Marcela Domenová (Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Eperjes): A levéltáros
szak helyzete és perspektívái az Eperjesi Egyetemen
Eva Vrabcová – Božena Sležáková (Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony): Az Szlovák
Nemzeti Levéltár változásai 1989 után
Elena Kašiarová (Állami Központi Bányalevéltár, Selmecbánya): A selmecbányai Állami
Központi Bányalevéltár fennállásának legutóbbi harmadának rövid mérlege
Šarolta Drahošová (Nyitrai Állami Levéltár, Nyitra): A regionális illetékességű állami
levéltárak a társadalmi változások után
Veronika Nováková – Oľga Kvasnicová (Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltára,
Nyitrai Állami Levéltár Topolcsányi Fióklevéltára): Győzelmek és vereségek a
fióklevéltárakban
Júlia Ragačová – Elena Machajdíková (Szlovák Köztársaság Belügyminisztérima, Levéltári
Osztály, Szlovák Nemzeti Múzeum Levéltára): A magánlevéltáraktól a szaklevéltárakig
Tibor Erdélyi: A levéltárak ellátói a levéltárakkal együtt emelkednek és süllyednek

