
Beköszöntő

A Levéltári Szemle részben új szerkesztőséggel a folyóirat korábbi szerkesz-
tőinek köszönetet mondva folytatja a lap 2018. évfolyamának munkálatait. 
Szeretnénk, ha ez a 68. évfolyamát kezdő, régi levéltáros szaklap új lendületet 
kapna, s friss ötletekkel, témákkal számot tarthatna a levéltáros kollégák és  
a rokon területeken dolgozók érdeklődésére. A megújítás folyamatában kérjük 
a kollégák segítségét is!

A Levéltári Szemle megújítását fokozatosan, ez évben lapszámról-lapszámra  
szeretnénk megvalósítani. Egyes rovatok tartalma, elnevezése, a lapban megje-
lenő témák aránya is változhat, változik majd. Célunk, hogy a Levéltári Szemle 
a levéltáros szakma színvonalas lapjaként segítséget nyújtson a különböző 
levéltári szakterületeken zajló munkában.

Szándékunk szerint figyelemmel kísérjük majd a levéltári területek és 
levéltártípusok mindegyikét, közzétesszük az átfogó szakmai koncepciókat, 
figyeljük az újdonságokat. Szerencsés lenne, ha egy-egy témára vonatkozóan 
más-más megoldási javaslatot is be tudnánk mutatni, valamint az is, hogy 
különböző véleményeknek, szakmai vitáknak is helyt adhatnánk.

Szerkesztőségünk tagjai egy-egy terület figyelésével, ugyanakkor a levél-
tárak és a társintézmények, valamint a szakmai egyesületek felé is kapcsolat-
tartóként is segítik majd a szerkesztőség munkáját.

Szerkesztőségünk tagjai:

Főszerkesztő: Kovács Eleonóra (MNL)
Felelős szerkesztő: Szálkai Tamás (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára)
Szerkesztők: Németh Ágnes (BFL),
  Sasfi Csaba (MNL Szakmai Koordinációs Igazgatóság), 
  Világi Dávid (Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény)
Olvasószerkesztő: Szabó Dorottya (MNL Országos Levéltára)
Műszaki szerkesztő: Gáty István (MNL Veszprém Megyei Levéltára)
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Várjuk a kollégák írásait a következő témákban:

Nagyobb lélegzetű szakmai koncepciók bemutatása a levéltárügy legkülön-
félébb területeiről; szakmai tanulmányutak tanulságai; adatbázisok itthon  
és külföldön; a kutatószolgálat kérdései (és válaszai); levéltár-elmélet; levél-
tár-pedagógia; szakkönyvek recenziója; levéltár-történeti érdekességek; digi-
talizálás; állományvédelem; projektek bemutatása (a felépítéstől az eredmé-
nyekig); a közigazgatás adminisztációjának új kihívásai; információbiztonság;  
források közzétételének szakmai kérdései; a levéltáros- és irattáros-képzés 
kérdései; levéltárosok továbbképzése; levéltári kiadványok. Bár folyóiratunk 
elsősorban levéltárszakmai írásokat vár, de helyt ad levéltári forrásokon ala-
puló történeti tanulmányoknak is.

Köszönettel vesszük azt is, ha valaki véleményével, ötleteivel segíti folyó-
iratunkat. Például milyen témákban számítanának a Levéltári Szemle írásaira.  
Célunk egy olyan folyóirat szerkesztése, amely a levéltárosok napi munkája 
során előforduló kérdések megválaszolásában segítséget nyújthat, amely fel-
hívja a figyelmet az új megoldásokra, valamint szakmai segédanyagok köz-
lésével hozzájárul a levéltárakban zajló munka színvonalának növeléséhez.

Javaslataikat, véleményüket, kézirataikat várjuk az alábbi címre:

levszemle@gmail.com 

A Szemle szerkesztősége nevében: 

 Kovács Eleonóra
 főszerkesztő
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