SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A NYÍREGYHÁZI ÁGOSTAI EVANGÉLIKUS TANÍTÓI KÖR
JEGYZŐKÖNYVEI, 1883 – 1890
című kötet megjelentetését támogató pályázat felhasználásáról
Pályázati azonosító: 204188/575
A Reformáció MNL projekt keretében 2018-ban megjelent Forrásaink a reformációról Dokumentumok az
MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárából című kötetünk, amiben nyíregyházi lakosság többségét
kitevő evangélikusok tanítói által létrehozott egyesület, a Nyíregyházi Ágostai Evangélikus Tanítói Kör 1870
és 1883 közötti jegyzőkönyveit tettük közzé. A fennmaradt kötetben a tanítók életrajza mellett olvashatóak
még a Kör 1883–1890 között keletkezett jegyzőkönyvek is. Az életrajzokat közzétettük honlapunkon, így
publikálásra, közkinccsé tételre már csak a kiadatlan jegyzőkönyvek vártak.
Az első kötet szerkesztője, Henzsel Ágota a nyomdaköltség fedezésére adott be pályázatot a Tisztelt
Kuratóriumhoz és kapott lehetőség a kiadásra. Sajnos hirtelen bekövetkezett váratlan halála megakadályozta
tervének valóra váltásában. Kolléganőnk emlékére és a forrás teljessé tétele érdekében felvállaltuk a munka
befejezését.
A kötet nyomdai előkészítése során a korábbi kiadványban irányadónak tekintett forrásközlés módszereit
követtük, leginkább csak látványtechnikai változtatásokat tettünk a könnyebb áttekinthetőség és
olvashatóság miatt.
A jegyzőkönyvekben fellelhető iskolatörténeti adatok nem csak pedagógiatörténeti szempontból fontosak,
hanem gazdagítják a gyülekezet és ezáltal a város múltjáról eddig szerzett ismereteinket is.
A pályázati cél megvalósításában – a forrás gépelésében, összeolvasásában, javításában, a korrektúrában
munkatársam, Veres István Zsoltné volt a segítségemre, míg a tördelést és a grafikai feladatokat MNL-es
munkatársaink, Máté István és Nagy Attila oldották meg. A kötet lektora az MNL HBML munkatársa,
Brigovácz László volt.
A pályázat beadásakor, 2 éve azoknak a helyi nyomdáknak az ajánlatait vettük alapul, amelyekkel korábban
is dolgoztunk és munkájukat jónak találtuk. A megvalósítás idején azonban már nem választhattunk az
ajánlatok közül, mert kötelező érvényűvé vált az MNL-es közbeszerzési eljárásában nyertes Pátria
Nyomdával való közös munka. A pályázat pénzügyi lehetőségeit mérlegelve a kötet megfelelő külleme
érdekében csökkentettük a példányszámot. Vállalásunknak megfelelően a 60 kötetet a könyvtáraknak
folyamatosan juttatjuk el.
A kötetben és a könyvről megjelenő híradásokban az NKA logóját feltüntettük, a támogatást minden
lehetséges fórumon kihangsúlyozzuk. A pénzügyi elszámolást megtettük.
Kép a kiadványról:

A beszámolót az előírásnak megfelelően feltöltöttük:

A honlapunkon a bezámoló az alábbi linken érhető el:
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/NKA_204188_575.pdf
Köszönjük a Tisztelt Kuratórium támogatását!
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