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„Innováció és megújulás a kézművesiparban a kora újkortól napjainkig”

című műhelykonferenciára, 2023. június 1–2.

Szervezők:
• Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet,
   XVIII. századi magyarországi protestáns művelődés- és gazdaságtörténeti kutatócsoport
• Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
• MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság, Kézművesipartörténeti Munkabizottság

Az elmúlt években az élet minden területén hangsúlyossá vált az újítás, a megújulás – ám mindenképpen
a hagyományok megtartása mellett. Mindennél fontosabb a hagyományok (a múltat a jelennel és a jövővel össze-
kötő kapocs) ápolása és megismerése olyan területeken, amelyeknek a fejlődése, folyamatos építkezése a rég-
múltban kezdődött és cezúra nélkül tart ma is. 

Efféle terület a kézművesipar is, amely évszázadok óta töretlenül fejlődik, az újabb és újabb technológiai ta-
lálmányok, újítások, a gazdasági és társadalmi fejlődés pedig állandóan rákényszeríti a megújulásra.

A magyar kézművesipar, kisipar fejlődését a kora újkortól napjainkig mostanáig csupán néhány időkereszt-
metszetben, bizonyos vonatkozásaiban vizsgálták, de számos területen vannak még kutatási lehetőségek, feldol-
gozásra váró kérdések és ezekhez ismeretlen, lappangó források.

A kézműipar történetének kutatása sikeresen szólíthatja meg a különböző tudományte-rületek művelőit: tör-
ténészeket, néprajzkutatókat, régészeket, művészettörténészeket, művelő-déstörténettel, gazdaságtörténettel, 
várostörténettel, társadalomtörténettel, tudomány- és technikatörténettel foglalkozó kutatókat. Bebizonyosodott, 
hogy a levéltárakban, kézirattárakban őrzött írásos és a múzeumokban őrzött tárgyi és írott források kiválóan 
kiegészíthetik egymást, egy-egy témában teljessé tehetik a kutatást.

A workshop-konferencia célja az együtt gondolkodás. Szeretnénk összekapcsolni nemcsak a különböző terü-
letek kutatóit, hanem a különböző típusú (kézműves)ipartörténeti források őrzőit és ismerőit: a fentebb felsorolt 
kutatók mellett levéltárosok, muzeológusok részvételére is feltétlenül számítunk. 

A workshop-konferenciára egyrészt olyan előadásokat várunk, amelyek egy-egy forráscsoportot elemeznek, 
feltárják a bennük rejlő vizsgálati lehetőségeket, másrészt folyamatban lévő kutatási témák ismertetését tartal-
mazzák, friss kutatási eredményeket mutatnak be, különös tekintettel a szakmai megújulásra, az innovációra.

Reményeink szerint a konferencia címének megfelelően új területek, témák is szóba kerülhetnek, amelyek
új nézőpontokat, módszereket, forrásokat kapcsolnak be a kézművesipar-történeti kutatások körébe, és össze-
kötnek különböző tudományterületeket is.

A konferenciára jelentkezés határideje: 2023. április 15.

A jelentkezést az előadás 200-250 szavas összefoglalójával az alábbi email-címekre várjuk::
tudomanyos.igazgatosag@mnl.gov.hu

kincses.katalin.maria@kre.hu


