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Szakmai beszamolo

Tatabanya Megyei Jogu Varos Leveltara 2018. november 14-en 279.000 Ft tamogatast
nyert el a Tatabanya az elso vildghdboruban cimii tanulmanykotet megjelentetesere. A
tamogatas teljes osszeget a kiadvany nyomdai koltsegeire forditottuk.
A Tatabdnya az elso vildghdboruban cimii kiadvany a tervezett tanulmanyokon feliil
ket ujabb resszel is boviilt. A tervezett negy fejezet az alabbi volt:

Macher Peter: Az elso 20 esztendo - A Magyar Altalanos Koszenbanya Rt. tortenete a
tatabanyai banyanyitastol az elso vilaghaboni vegeig 1896-1918
Bognar Istvan: Nepfelkelo banyasz alakulatok Tatabanyan

a M A K Rt.-nel az elso

vilaghaboniban
Dr. B. Stenge Csaba es Dr. B. Stenge Csabane: Tatabanya mint hatorszag - Az elodkozsegek
mindennapjai az elso vilaghaboniban
Dr. B. Stenge Csaba: Tatabanya hosi halottai az elso vilaghaboniban

Munkank soran tovabbi fontos adatokra bukkantunk, igy a tanulmanykotetunk kibovitesekent
ket tovabbi publikacioval boviilt a kezirat, melynek vegleges terjedelme 229 szamozott oldal
lett:

Dr. B. Stenge Csaba: Statarium Tatabanyan 1917 majusaban
Somogyi Csilla: Felsogallai kozigazgatasi iktatokonyvek elso vilaghabonihoz kotheto
bejegyzesei 1914-1918
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A Tatabdnya az elso vildghdboruban cimii kotet fontos adalekokkal boviti a
tatabanyai kozosseg 20. szazadi helytorteneti ismereteit, de a regionalis aspektusokon tul pi.
orszagos jelentoseggel bir a tanulmanykotet vegen tablazatos formaban lekozolt lista a hosi
halottakrol, mivel az Osztrak-Magyar Monarchia minden sarkaban sziiletettek szerepelnek
benne.
A 150 peldanyban megjelent tanulmanykotetbol eddig mar 73 peldanyt osztottunk szet
tarsintezmenyeknek,
valamint

felso-,

kozgyujtemenyi

kozep-,

es

szakkonyvtaraknak,

alapfoku

intezmenyek

illetve

teriiletileg

konyvtarainak

(az

illetekes,

OSZK hat

kotelespeldanya ezen feliil ertendo, es meg tovabbi peldanyok leszallitasa is folyamatban van,
lasd errol a csatolt listat). Szamos peldany keriilt tovabba adomanyozasra

a helyi

kepviselotestulet tagjainak is (elozo es jelenlegi testulet tagjai). A teljes hasznosulas erdekben
a tanulmanykotet elerhetove tettiik online az Orszagos Szechenyi Konyvtar Magyar
Elektronikus Konyvtaran keresztiil:
https://mek.oszk.hu/19800/19822/19822.pdf
valamint az Academia.edu oldalarol is letoltheto:
https://www.academia.edu/40500478/Tatab%C3%A1nva az els%C5%91 vil%C3%Algh%
C3%Albor%C3%BAban Tatab%C3%Alnva during the First World War Tatab%C3%Al
nva Tatab%C3%Alnva City Archives 2019 full text
Ezeken tiil a Hungaricana kozgyiijtemenyi portalon is elerheto lesz a kiadvany.
Szakmai beszamolonk reszet kepezi a tanulmanykotetben feltiintetett N K A emblema
es a teljes nev, a kiadvany egy peldanyanak postal liton torteno elkiildese a Tamogataskezelo
reszere, valamint az ajandekpeldanyok atvetelerol szolo dokumentumok.

Bizunk palyazatunk szakmai beszamolojanak elfogadasaban.
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Tatabanya, 2019. oktober 28.
Tisztelettel:

Dr.T. B. Stenge Csaba
leveltar-igazgato
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