Szakmai beszámoló
A H AJDÚ -B IHAR M EGYEI L EVÉLTÁR É VKÖNYV E XXXVI.
SZÁMÁN AK MEGJ ELENTETÉS E

Pályázati azonosító: 204188/00573
Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott
pályázatán nyert az évkönyv megjelentetésére 510.000 Ft-ot.
A levéltár évkönyve egy tematikus szám, amely a megyében történt 1956-os forradalmi eseményeket
és az azt követő megtorlást igyekszik bemutatni. A kötetben megjelent 8 tanulmány egyfelől
ismerteti levéltári, primer források alapján, hogy a „vidék forradalma” milyen egyedi sajátosságokkal
bírt. A kötet szerzői többféle aspektusból közelítve mutatják be 1956 őszének eseményeit és a
hatalom megtorló gépezetének működését. A történések megismerésében két forrásválogatás is
segíti a téma iránt érdeklődő olvasót és kutatót. A Kovács Ilona és Varjasi Imre által válogatott
levéltári források között több kuriózum is helyet kapott; olyan dokumentumok is közlésre kerültek
a kötetben, amelyekkel korábban még nem találkozhatott a nagyközönség.
A kötet végén két, a tematikától eltérő fejezet (két-két tanulmánnyal) is helyet kapott. Az első a
századfordulós Debrecen életébe enged bepillantást; míg a második két tanulmánya közül az egyik
Bihar vármegye levéltárnokának költői szárnypróbálgatásait mutatja be, a másik pedig Zsáka település
történetének néhány érdekességére hívja fel a figyelmet. Továbbá az évkönyvben került közlésre a
2013-as év helytörténeti irodalmának bibliográfiája is.
Az évkönyv 320 példányban, 278 oldalon jelent meg, amelyből 60 példányt a szakmai
társintézményekhez juttatunk el. A szakmai beszámoló feltöltésre került a Hungaricana
Közgyűjteményi Portálra (http://hungaricana.hu).

Szikla Gergő sk.
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