SZAKMAI BESZÁMOLÓ
az NKA 204188/00576 pályázati azonosító számú
„BELSŐ VÁRKASTÉLY”
Bicskey Erzsébet, egy fiatal lány naplója, 1940–1946
című kiadványról
Sok év eltelt, sőt már generáció és életmódváltás is történt néhány évtized alatt, így ma már ritkán
bukkannak fel olyan források, amelyek az 1940-es években keletkeztek és a megyénket, a városunkat
érintik. Éppen ezért minden előkerülő kincsre különös gondot kell fordítani. Ezért örültünk, amikor az
MNL OL két munkatársa azzal a kéréssel keresett meg bennünket, hogy egy korabeli napló kiadásához
nélkülözhetetlen anyaggyűjtésben tudnánk-e segítséget nyújtani. A nálunk lévő iratok kutatása mellett
felvették a kapcsolatot a helytörténelemben jártas megyebeliekkel, sőt a közösségi médiát is
felhasználták szemtanúk, adatok gyűjtésére. Lelkesedésük mellett elismerést érdemelt magas szintű
szaktudásuk, amellyel hozzáláttak az irat feldolgozásához, kiadásra előkészítéséhez. A két levéltáros
kollégához, Kántás Balázshoz és Szerényi Ildikóhoz csatlakozott a forrás tulajdonosa, Szabó Piroska
könyvtáros és Kunt Gergely egyetemi oktató is. Négyőjük munkájának eredményeként egy olyan
különleges kiadvány született, amelyben a forrás megértését a szokásosnál bőségesebb lábjegyzet és
önmagában is figyelmet érdemlő, komoly kutatásra alapozott, részletes tanulmány is járul. A szerzők
figyelembe vették a lektor és az olvasószerkesztő megjegyzéseit is.
A könyvet, amelyet előszavával megtisztelt a polgármester, Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése
is rendkívül figyelemre méltónak és támogatandónak ítélte.
Megköszönjük a Tisztelt Kuratórium támogatását, amelynek révén lehetővé vált az érdekes és eddigi
ismereteinket bővítő, a kort megidéző napló kiadása. A nyomdai előkészítést az MNL tördelője, a
nyomtatást az MNL-közbeszerzés nyertese, a Pátria Nyomda végezte. A munkálatok határidőre
elkészültek. A köteteket folyamatosan juttatjuk el a vállat kötelességünknek megfelelően a
közgyűjteményeknek és könyvtáraknak. (Átvételi elismervényeik másolatát csatoljuk.)
Az impresszumban feltüntettük, a könyvbemutatón pedig hangsúlyozzuk az NKA támogatását. A
bemutatót Nyíregyházán, ill. Budapesten az MNL OL-ben tervezzük még ebben az évben.
A szakmai beszámoló a Hungaricana Közgyűjteményi Portálon az alábbi elérhetőségen érhető el:
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