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Za dolgoletno uspešno sodelovanje pri organizaciji mednarodnih arhivskih raziskovalnih taborov 
je Pokrajinski arhiv Maribor podelil častni diplomi dvema madžarskima arhivoma, Arhivu 
županije Zala in Arhivu Železne županije.  

Dolgoletno sodelovanje se je pričelo leta 1991, in sicer v okviru mednarodnega arhivskega 
raziskovalnega tabora, ki sta si ga takrat zamislila dr. Gyimesi Endre in dr. Peter Pavel Klasinc. 
Mednarodni arhivski raziskovalni tabor, s kratico MART, je posebnost v arhivski teoriji in praksi 
tako pri nas, kot tudi v ostalih evropskih državah.  

Tabor je edinstven zaradi več razlogov: 

- tabor poteka neprekinjeno že 23 let zapored, 
- na taboru sodeluje mednarodna ekipa arhivistov iz Slovenije in Madžarske, kar je 

privedlo tudi do dobrih prijateljskih odnosov med arhivisti ter do sodelovanja na 
strokovnem področju izven tabora; vsi trije arhivi namreč hranijo bogate fonde in 
zbirke z območja Prekmurja, ki je nekoč spadalo pod eno državo, in izredno 
pomembno je, da vsi trije arhivi vemo, kaj natančno hrani kateri od nas, 

- gre za raziskovalno delo na terenu, ki vključuje zbiranje in evidentiranje arhivskega 
gradiva, 

- vso zbrano gradivo se na koncu tabora predstavi na posebnih krajevnih razstavah, 
- sočasno z zbiranjem arhivskega gradiva se pri njegovih lastnikih povečuje zavest o 

pomembnosti dokumentov in fotografij in njihovem obvarovanju.  
- Predvsem pa je potrebno izpostaviti udeležence tabora, ki so dijaki iz Slovenije in 

Madžarske. Le-ti preko terenskega dela spoznajo delo arhivista, spoznajo zgodovino 
določene vasi ali širše regije oz. posledice velikih zgodovinskih dogodkov, o katerih so 
se učili v šoli, seznanijo se z različnimi zgodovinskimi viri, poleg tega pa razvijajo 
sposobnosti razumevanja in spoštovanja drugačnosti, premagujejo predsodke in 
stereotipe, razvijajo sposobnost samostojnega pogleda na zgodovino. 
 

Zaradi vsega tega se je Pokrajinski arhiv Maribor odločil, da Arhivu Železne županije in 
Arhivu županije Zala podeli častno diplomo za dolgoletno uspešno sodelovanje pri 
organizaciji mednarodnih arhivskih raziskovalnih taborov. Obenem si seveda želimo, da se 
tradicija teh taborov nadaljuje ter da naše sodelovanje nadgradimo tudi s kakšnim drugim 
projektom.  

Čestitamo! 

 

Indoklás 

A Maribori Területi Levéltár 80 éves működését sok minden jellemezte, többek között a 
sikeres kooperáció az utolsó 23 évben két rokon, határon túli intézménnyel, a Magyar 
Nemzeti Levéltár Vas és Zala Megyei Levéltárával. A sokéves együttműködés 1991-ben 
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kezdődött, éspedig a nemzetközi levéltári kutatótábor keretében, amelyet abban az időben 
dr. Gyimesi Endre és dr. Klasinc Péter Pável kezdeményeztek.  

A nemzetközi levéltári kutatótábor a levéltári munkát tekintve mind elméleti, mind 
gyakorlati téren egyedülálló a saját országainkban éppen úgy, mint a többi európai 
államban.  

Több indokból is különlegesnek számít: 

- A tábort már 23 éve folyamatosan megszervezzük. 
- A táborban nemzetközi levéltári kollektíva dolgozik együtt Magyarországról és 

Szlovéniából, melynek folytán jó baráti kapcsolatok szövődtek a levéltárosok között, és 
az együttműködés szakmai területen a táboron kívül is fennáll. Ez azért fontos, mert 
mindhárom levéltár sok és nagyon gazdag levéltári anyagot őriz a Muravidékre 
vonatkozóan, amely valamikor Magyarország része volt. Emellett nagyon jelentős az 
is, hogy mindegyik levéltár tudja, hogy melyikük milyen dokumentumok birtokában 
van. 

- Terepen végzett kutatómunkáról van szó, ami a levéltári anyag gyűjtését és 
feldolgozását foglalja magába. 

- Az összegyűjtött iratok a tábor végén helyi kiállításokon bemutatásra kerülnek. 
- A levéltári anyag gyűjtése során annak tulajdonosaiban tudatosodik dokumentumaik 

és fényképeik értéke, valamint ezek megőrzésének fontossága. 
- Nem utolsósorban pedig a tábor résztvevőit, a magyar és szlovén diákokat kell 

kiemelni. A terepmunka révén levéltári tapasztalatokat szereznek, megismerik a falu 
vagy szélesebb régió történelmét, láthatják, hogy a konkrét, nagy történelmi 
eseményeknek, amelyekről az iskolában történelemórán tanultak, milyen hatása volt 
egy család sorsára, megismerkednek különböző történelmi forrásokkal, fejlesztik azon 
képességüket, hogy megértsék és tiszteljék a különbözőségeket, hogy önállóan 
szemléljék a történelmet, és legyőzzék az előítéleteket és sztereotípiákat. 
 

A fentebb előadottak miatt a Maribori Területi Levéltár elhatározta, hogy alapításának 80. 
évfordulója alkalmából díszoklevelet adományoz a Magyar Nemzeti Levéltár Vas és Zala Megyei 
Levéltárának a sokéves sikeres, nemzetközi, levéltári kutatótábor szervezésében való 
együttműködésért. Egyúttal persze kívánjuk azt is, hogy a táborok hagyománya folytatódjon és 
közös munkánkat további más projekttel is gazdagítsuk.  

Gratulálunk! 

 


