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Мађарски национални архив 

 

 

 

Оснивачки акт Мађарског националног архива (МНА) од 1. октобра 
2012. године наводи и јавно образовање као делатност архива. 
 
Основни задаци: 
 Обрада архивске грађе(сакупљање, чување, сређивање) 
 Истраживање(за потребе архива и по захтеву странака) 
 Јавно образовање( културне манифестације, изложбе) 

 Сматрамо да је један од основних задатак архива да  
развијамо односе са јавношћу, да проширимо наше услуге 
које нудимо корисницима, да постанемо препознатљиви као 
установа спремна за сарадњу.  
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Концепт јавног образовања 

 

 

 

Потребно је створити отворен архив који је доступан корисницима и 
врши делатност јавног образовања:  
 

 Неопходно је сачувати архивску грађу за будућност, 
усагласити основни задатак архива, чување културне 
баштине са доступношћу истраживачима. 

 Обезбедити доступност архивске грађе истраживачима и 
странкама користећи технолошка достигнућа.  

 Упознати јавност са радом архива и заинтересовати их  за 
архивистику (изложбе, манифестације, спонзорство), 
повећати друштвени статус установе. 
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Зграда Мађарског националног архива на тргу Бечке капије 
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Задаци јавног образовања 

 

 

 

Манифестација 
 
• „Сетите се када поново кренете у рат” –  15. март 2019. године, 

МНА, 2600 посетилаца 
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Манифестација поводом 15. марта  
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Манифестација поводом 15. марта  

      Музејски уранак – 13. мај 2018. године, 
Мађарски национални архив 

• Ноћ Музеја– 23. јун 2018. године,  1130 
посетиоца 

• Дани културне баштине –15. и 16. 
септембар 2018.  године 
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Конференције 

• Финансиране од стране Националног културолошког фонда. 
• У сарадњи са сродним установама, универзитетима 
  
 

 Конференција о историјату управе 
 
 Сачувајмо оригинал – конференција о рестаурацији и заштити 

грађе 
 Изложбе 
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Изложбе 
„Оставили су траг.  
Векови–Личности–Потписи”  
 
14. март 2016. године–14. јун 2018. 
године 
Више од 13 000 посетиоца  
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Изложбе 
 
Ко смо ми? Националне мањине на 
територији Мађарске. 
 
• Заједничка прошлост приказана кроз 

архивских докумената, фотографија, 
предмета . 

• Свечано отварање 11. јула 2018. године.  
• Концерт дечје филхармоније у цркви Св. 

Матијаса. 
• До сада је било око 4500 посетиоца.  
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Тематске изложбе 
• Прикази књига. Годишње 40- 45 у 

МНА. 
• Приче о вину- приказ докумената о 

винским подручјима са дегустацијом 
вина. 

• Шетње по депоима- тематски 
прикази докумената 

 
 
 

 



Делатност у области јавног образовања Мађарског националног архива 

Виртуелне изложбе 
 

•О реализованим изложбама 

•Са проширеним садржајем 

идокументима 

•Више од 40 изложба 

•http://mnl.gov.hu/virtualis_kiallitasok 

 

http://mnl.gov.hu/virtualis_kiallitasok
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www.mnl.gov.hu 
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Тематске странице сајта 
 
•Истакнути пројекти 
•Градиво за архивску  
•педагогију 
•База података 
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Две Facebook странице: 
 
• https://www.facebook.com/

MNLOrszagosLeveltara/ 
• 8660 пратиоца 

Facebook странице 

• https://www.facebook.com/Magyar
NemzetiLeveltar/ 

• 4785 пратиоца 

https://www.facebook.com/MNLOrszagosLeveltara/
https://www.facebook.com/MNLOrszagosLeveltara/
https://www.facebook.com/MagyarNemzetiLeveltar/
https://www.facebook.com/MagyarNemzetiLeveltar/
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Волонтери МНА 
 
 Не постоје старосна ограничења  
 ни захтева за стручну спрему 
 
 услови:  

 Познавање језика 
 Заинтересованост за историју 
 Вештина у комуникацији 

 Учешће на  
      Манифестацијама 

Архивским посетама 
Програмима архивске педагогије 

 
 Тренутно имамо 10 активних волонтера 

 
 
 
 


