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A Bihari Múzeum Évkönyve XXVI. 

szakmai beszámoló  

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XXVI. kötete (Berettyóújfalu, 2018) hat tanulmánnyal, 540 példányban  160 

oldallal + 1 kihajtható színes melléklettel,  az alábbi tartalommal jelent meg: 

TÖRTÉNELEM 

Bagdi László: „A világ közepe”– Berettyóújfalu vármegyeszékhellyé alakulása 1920–1928 

TÖRTÉNELEM – FORRÁSKÖZLÉS 

Bagdi László – Török Péter: „Hazádnak rendületlenül”… Egy korszakos közszolga ünnepi beszédének 

margójára 

NÉPRAJZ  

Gyönyörűné Erdei Judit: Erdőháti Károlyné szűrrátét-készítő hagyatéka  

Sándor Mária: Adatok a csökmői bábák történetéhez 

IRODALOMTÖRTÉNET  

Bakó Endre_ Nadányi Zoltán nyelv- és irodalomszemlélete 

MUZEOLÓGIA  

Török Péter: Közgyűjtemények járványhelyzet idején – a Bihari Múzeum 2020. évi tevékenysége 

Szerkesztő: Sándor Mária 

Szakmai lektor: Török Péter, Vajda Mária, V. Szathmári Ibolya 

Technikai szerkesztő: Kósa Tibor 

Minden tanulmány végén angol nyelvű összefoglaló olvasható. Fordította: Bálint Nóra  

 

A kötet öt szerzője közül három fő (Török Péter, Bagdi László, Sándor Mária) a Bihari Múzeum 

muzeológusaként írta tanulmányát. További szerzőink: Gyönyörűné Erdei Judit tanítónő, sárándi 

szűrrátét-készítő népi iparművész, aki már negyedik tanulmányát publikálja nálunk, illetve Bakó Endre 

irodalomtörténész, aki a Bihari Múzeum legelső kötetétől kezdve visszatérő állandó szerzőnk. 

A berettyóújfalui Bihari Múzeum megalapítása (1974) után két évvel látott napvilágot első 

évkönyve, az azóta eltelt 45 évben pedig még tizenhárom kötet jelent meg, sokáig kisebb-nagyobb 

időközönként, 2017-től pedig évente. Célja a Bihari Múzeum gyűjtőterületéről (a történeti Bihar 

vármegye napjainkban Magyarországra eső részéről) publikálni a természettudományi, régészeti, 

néprajzi, irodalomtörténeti, képzőművészeti témájú tanulmányokat, a munkatársak legújabb kutatási 

eredményeit. A XXVI. kötet három tanulmánya is a Bihari Múzeum történeti, illetve néprajzi 

gyűjteményén alapszik, két írás is a legújabban, 2020-ban gyűjteménybe került műtárgyakat mutat be.  
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A kötet tanulmányait a Bihari Múzeum munkatársai munkahelyükön, Berettyóújfaluban, a 

külső szerzők otthonukban (Debrecenben, illetve Sárándon) írták, a tanulmányok lektorai otthonukban 

(Berettyóújfaluban, Debrecenben) végezték munkájukat, a technikai szerkesztés és a nyomdai 

munkálatok helyszíne egyaránt Debrecen volt. 

A Bihari Múzeum Évkönyvének XXVI. kötete nem kerül kereskedelmi forgalomba, 

Berettyóújfalu iskoláinak könyvtáraiba, a megye és a térség könyvtáraiba juttatunk el egy-egy 

példányt, hogy minden érdeklődőhöz eljuthassanak az írások. Cserekapcsolataink révén az ország 

közgyűjteményeibe, érintett egyetemi tanszékekre is kerül egy-egy kötet, hogy a szakmai közönség is 

megismerhesse a Bihari Múzeumban folyó munkát. A kötet bemutatójára egy rendezvény keretében 

– terveink szerint ősszel –, illetve szakmai folyóiratokban, a közösségi médiában és a múzeum 

honlapján is sor kerül, továbbá a helyi médiumokban is hírt adunk róla. A rendezvényen résztvevőknek 

és más érdeklődőknek is juttatunk példányt a Bihari Múzeum Évkönyvének XXVI. kötetéből. 

 Köszönjük, hogy támogatásukkal lehetővé teszik, hogy a bihari térség egyetlen tájmúzeumának 

szakmai periodikuma évente megjelenhessen! 

 

 

Berettyóújfalu, 2021. július 21. 

 

              Dr. Krajczárné Sándor Mária sk. 

            főmuzeológus, a kötet szerkesztője 

Mellékletek:  

1. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazolása 60 példány átvételéről és vállalásáról, hogy megyei 

könyvtárellátó rendszerén keresztül eljuttatja Hajdú-Bihar megye települési könyvtárainak (2 

oldal) 

 

 








