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Tisztelt Főosztály!
A nyilvános magánlevéltárak költségvetési támogatása tárgyában
megküldött körlevelükre reagálva pályázatot nyújtottunk be, melynek
értelmében a 2016. évi levéltári eszközfejlesztés, számítógépek és kiegészítő
eszközök beszerzésére 690.000 forintot biztosítottak a fenti ügyiratszámon
nyilvántartott szerződés keretében. (A program megvalósítása végül
összesen 739.952 forintba került, a különbözetet saját költségvetésünkből
fedeztük.)
A pályázat szakmai megvalósítása: a Dunántúli Református
Egyházkerület Levéltárának új székháza 2014 őszén elkészült a Március
15. tér 13–14. szám alatt, a Nátus (egykori Nőnevelő Intézet, ma a Pápai
Református Teológiai Akadémia) épületének északi szárnyában. A
levéltári anyag átköltöztetését a Csáky u. 17. sz. alatti épületből november
folyamán
megkezdtük,
s
2015-ben
folytattuk.
Levéltárunk
2016.szeptembertől már az új székházban várja a kutatókat, ahol külön
kutatótermet is kialakítottunk. Akutatóterem részére az Önök 2015. évi
támogatásával 3 db számítógépet vásároltunk.
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Idei pályázatunk célja a munkatársak elavult számítógépeinek a
kiváltása új számítógépekkel és a hozzá tartozó kiegészítőkkel. A pályázat
megvalósítása során három számítógépet (Lenovo IdeaPad B50-80 típusú
notebook-ot), egy korszerű lézernyomtatót (Canon iSensys LBP6670DN
típus), egy fotószkennert (HP ScanJet G4050 típus), kézi szkennert (MediaTech Scanline típus) vásároltunk Kecskés Róbert pápai vállalkozótól
(székhelye: Pápa, Flórián u. 7.)
A három számítógép lehetővé teszi munkatársaink színvonalas szakmai
munkáját, amelynek része a különféle adatbázisok további fejlesztése.
Ezek közül kiemelkedik a Dunántúli Református Egyházkerület tanítóilelkészi prozopográfiai és archontológiai adatbázisunk (1531–1920),
melynek kiépítése legfontosabb középtávú célkitűzésünk. Eddig az 1760ig terjedő időszak anyaga látott napvilágot, 2017-ben, a reformáció
jubileumi évében az 1760–1848 közötti időszak adattárát tartalmazó
második kötetet kívánjuk megjelentetni. Az adatbázis véglegesítésén
jelenleg is dolgozunk.
A pályázat megvalósulásának gyakorlati hozadéka: 2016-tól kezdve a
közel 10 éve vásárolt számítógépek selejtezésével, a korszerű
számítógépek használatával lényegesen javult a levéltári szakmai munka
technikai feltételrendszere, hiszen a számítógépek segítségével az ügyviteliszakmai feladatokat is gyorsan és hatékonyan tudjuk elvégezni, a
szkennerek segítségével a források digitális archiválása is lehetővé válik.
A közeljövőben a kint lévő egyházközségi iratanyag szisztematikus
begyűjtésére is lehetőségünk nyílik, így a helyszínen a mobil szkenner
segítségével az egyházközségnél maradó (át nem adott) iratokat is
szkennelni, archiválni tudjuk.
Szakmai beszámolónkhoz mellékeljük a pénzügyi beszámoló anyagát, s
megköszönve
támogatásukat,
kérjük
pályázati
beszámolóink
jóváhagyását.
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