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SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Arcok és könyvek a történettudomány műhelyéből III., 2014–2015

A megvalósult programok
Az egyes programokról részletes leírást és képeket találnak a honlapunkra mutató linkeket
követve.
Nyíregyháza Városnapja
Riczu Zoltán (Nyíregyházi Főiskola): Zsidósors Nyíregyházán 19442014. május 16.
ben c. előadása
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/35739
Sport és történetírás
Takács Tibor (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára) Szoros
2014. október 20.
emberfogás. Futball és állambiztonság a Kádár-korszakban c. kötetének
bemutatója
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40099
Levéltár-történeti délelőtt
2014. november 24. Vendégeink voltak: Margócsy Klára és dr. Margócsy István
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40122
Debrecen és Nyíregyháza bombázása 1944-ben
Szendiné dr. Orvos Erzsébet (MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára) és
2014. december 11.
dr. Bene János (Jósa András Múzeum, Nyíregyháza) előadása
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40133
2015. január 19.

2015. február 27.

2015. március 30.

Magyar Kultúra Napja
Dr. Csorba Sándor (Kölcsey Társaság) előadása
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40157
Magyarok Kárpátalján
A beszélgetés résztvevői: Bocskor Andrea (Európa Parlament), Molnár
D. Erzsébet és Csatáry György (II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola,
Beregszász)
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40225
Múltfaggatás sok aspektusból
Vendégünk volt Csiffáry Gabriella (Budapest Főváros Levéltára)
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40253

2015. április 20.

Erdélyi történetírás
Beszélgetés dr. Dáné Veronkával (Debreceni Egyetem)
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40271

2015. május 12.

Beszélgetés a szlovák–magyar történetírásról
Katona Csaba (MTA BTK Történettudományi Intézet) és Demmel
József (Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete)
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40303
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Közreműködők
A meghívott vendégekkel kollégáink beszélgettek. A rendezvények kutatótermünkben
(Nyíregyháza, Széchenyi u. 4.) zajlottak, illetve két esetben – a levéltárban zajló felújítási
munkák miatt – a szomszédos Jósa András Múzeum biztosított helyet.
A programok népszerűsítése és sajtómegjelenések
Minden rendezvényünkhöz készítünk a program témájához grafikailag is figyelemfelkeltő
meghívót és egy rövid kommünikével közzétesszük honlapunkon, illetve Facebook
oldalunkon. Az anyagot elektronikusan elküldünk a helyi sajtónak, így a sorozat minden
programjáról jelent meg rövidhír. Elsősorban az elektronikus média érdeklődésére
számíthatunk, de egy-egy alkalommal a helyi televízió is tudósított a rendezvényről, rövid
interjúra kérve az előadókat, szervezőket. A város ingyenes hetilapja rendszeresen közli
invitálónkat. A médiában megjelent híreket összegyűjtve közzétettük honlapunkon is az egyes
rendezvényekről szóló beszámolókban.
Résztvevők száma és összetétele
Rendezvényeinket 30-80 fő látogatta. Egy részünk állandó vendégünk, akik főleg nyugdíjasok
és a városi közgyűjtemények, közművelődési intézmények munkatársai, míg mások az
aktuális téma iránt érdeklődő résztvevők.
A programok értékelése, szakmai hatása
Közgyűjteményként levéltárunk a tudományszervezés helyi feladatait is felvállalja, illetve
ehhez kapcsolódóan a legújabb eredményeket a szélesebb közönséggel is igyekszünk
megismertetni. Vidéki intézményként széles spektrumon kell programokat kínálnunk, hiszen
egyszerre elvárás a helyi közgyűjteményi, közművelődési és oktatási intézmények
tudományos vagy közművelődési területen dolgozó munkatársai igényeinek szolgálata, az
érdeklődő nyugdíjas értelmiség friss ismeretekkel ellátása, a főiskolai, középiskolai diákok
látásmódjának, ismeretanyagának formálása, bővítése, a helytörténetet kedvelők figyelmének
felkeltése.
Az Arcok és könyvek a történettudomány műhelyéből most megvalósult sorozata iránti
érdeklődéssel elégedettek vagyunk, hiszen megjelent írásaik és könyveik révén országosan
ismert szakembereket és projekteket ismerhettek meg a hozzánk látogatók. A programok egy
részével aktualitás évfordulókhoz igazodtunk (Zsidósors Nyíregyházán 1944-ben, Magyar
Kultúra Napja), másokkal a történettudomány új útjait (Beszélgetés a 20. századi magyarszlovák történetírásról) mutattuk be.
Úgy véljük, hogy sikerült pénzügyileg is jól gazdálkodni. Az elnyert összegből elsősorban
előadóink útiköltségét, ellátását és honorálását igyekeztünk biztosítani.
Köszönjük a Kollégium támogatását!
Nyíregyháza, 2015. július 16.

Kujbusné dr. Mecsei Éva
igazgató

3508/01176. NKA Közgyűjtemények Kollégiuma

1. melléklet
Válogatás a rendezvényeken készült képekből

2014. május 16.

2014. október 20.

2014. november 24.

2014. december 11.

2015. január 19.

2015. március 30.
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2015. február 27.

2015. április 20.

2015. május 12.

2. sz. melléklet:
A szakmai beszámoló elérhető honlapunkon az alábbi linken:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/node/40116 (katt: Az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Levéltárában Arcok és könyvek a történelemtudomány műhelyéből című
rendezvénysorozat 3. része)

