
 

 
 
   

 

Pákozdi Éva Szilvia 

A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltárának főkönyvtárosa, 

 a kutatószolgálat vezetője 

 

Pákozdi Éva Szilvia 1973. április 9-én született Zircen. Veszprémben végezte általános és 

középiskolai tanulmányait. 1991-ben érettségizett a Vetési Albert Gimnáziumban. 1992-ben 

kezdte meg tanulmányait Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán könyvtár-

történelem szakpáron. A diploma megszerzése után a Gyulaffy László Általános Iskolában 

kezdett dolgozni, ahol amellett, hogy napközis nevelő volt, történelmet is tanított. 1996–2003 

között a Veszprémi Egyetem Könyvtárában dolgozott könyvtárosként. Itt különböző 

munkaköröket látott el: dolgozott kölcsönző és tájékoztató könyvtárosként, majd az 

igazgatóságon pályázati felelős lett. 1998–2001 között elvégezte az ELTE BTK könyvtár 

kiegészítő szakát esti tagozaton. Az egyetemi képzésben a hagyományos könyvtári tárgyak 

mellett könyvtári informatikát, adatbázis-kezelést és könyvtári integrált rendszerek kezelését 

is tanult. Angol C középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, emellett tanult német, orosz és latin 

nyelveket is. 

2003. április 1-jétől dolgozik a Veszprém Megyei Levéltárban a szakkönyvtár 

vezetőjeként. Munkakörének ellátása során végzi a szakkönyvtár állománygyarapítását, 

lelkiismeretesen ápolja a cserepartneri kapcsolatokat. Építi és karbantartja a szakkönyvtár 

korábban hagyományos, papíralapú, ma már elektronikus katalógusát. Végzi a kutatók, 

ügyfelek és a kollégák szóbeli és írásbeli könyvtári tájékoztatását, igény esetén könyvtárközi 

kölcsönzéseket bonyolít le számukra. Figyelemmel kíséri és karbantartja a levéltár honlapján 

a szakkönyvtárra vonatkozó tartalmakat. Irányította és segítette a Pápai Fióklevéltár 

szakkönyvtárának kezelését. Annak megszűnésekor körültekintően gondoskodott az állomány 

megfelelő elhelyezéséről, így az általános levéltári és történeti művek mellett számos értékes 

pápai helytörténeti művet tartalmazó könyvgyűjtemény Pápán maradhatott a Dunántúli 

Református Egyházkerület Levéltárában. 

Tájékozódik a könyvtáros szakma aktuális feladatairól, kérdéseiről és azokban szükség 

szerint részt is vesz. Aktív tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Szoros szakmai 

kapcsolatban áll az Eötvös Károly Megyei Könyvtárral, elsősorban a Veszprém megyei 

helyismereti gyűjteménnyel.  



 

 
 
   

 

Közel 20 éves levéltári pályafutása alatt Pákozdi Éva Szilviát mindenkor a precizitás, a 

kimagasló szakmai tudás és a munkájával szembeni nagyfokú igényesség jellemezte. Az 

MNL Veszprém Megyei Levéltárának szakkönyvtárát elődeihez hasonlóan magas 

színvonalon kezelte és kezeli. Mindamellett évek óta aktívan részt vesz a kutatószolgálat 

munkájában, a kutatók tájékoztatásában és kiszolgálásában is. Szorgalmas, lelkiismeretes, 

nagy munkabírású munkatárs, akire mindig lehet számítani. Munkáját a levéltári 

munkatársain kívül a rokon területeken dolgozó könyvtárosok és a helytörténeti kutatók is 

nagyra értékelik.  

Részt vesz az intézmény közművelődési munkájában is rendezvények, könyvbemutatók 

szervezésével, lebonyolításával. A Veszprémi Könyvhéten a levéltári standon Pákozdi Éva 

Szilviával mindig lehet találkozni. Bekapcsolódik a levéltárba érkező diák- és 

felnőttcsoportok fogadásába, foglalkoztatásába is. 

Tudományos tevékenységet és kutatásokat is folytat. Nevéhez fűződik a levéltár megyei 

helytörténeti kéziratos dolgozatokat feldolgozó adatbázisa. Könyvtártörténeti kutatásokat is 

folytat, illetve tematikus bibliográfiákat állít össze, könyvismertetéseket ír, több veszprémi 

helytörténeti tárgyú publikációja a Veszprémi Szemlében megjelent. A levéltár honlapján 

rendszeresen közöl ismeretterjesztő cikkeket. 

Az Emlékdíj bizottság döntése alapján 2022-ben Pákozdi Éva Szilvia, a megyei levéltár 

munkatársa kapja a Dr. Csiszár Miklósné-emlékdíjat.  

Az elismeréshez szeretettel gratulálunk. 

 

Veszprém, 2022. december 6. 
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