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Pályázati azonosító: 204188/00682 

Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott 

pályázatán nyert az évkönyv megjelentetésére 783.730.- Ft-ot. 

A XXXVII. évkönyv a 2018-ban 45. alkalommal megrendezésre került Levéltári Napok 

előadásainak kiadását célozta meg. A rendezvénynek első napon Debrecen, második napon 

Hajdúszoboszló volt a házigazdája. A két konferenciát egy téma köré fűztük fel, mégpedig a vidéki 

városi lét hétköznapjait, az itt élő emberek szórakozási lehetőségeit, társasági- és fürdőéletét 

próbáltuk meg körbejárni az előadásokkal.  

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár hagyományostól eltérő, könnyedebb témákra fókuszáló 

évkönyve arra igyekszik rámutatni, hogy a sorsfordító történelmi események mellett a hétköznapok 

története, a szórakozás, a kultúra, a fürdőélet múltja is jócskán tartogat a levéltárosok és történészek 

számára kutatni valót. 

Az évkönyv 474 példányban, 303 oldalon jelent meg, amelyből 60 példányt a szakmai 

társintézményekhez juttatunk el. A szakmai beszámoló feltöltésre került a Hungaricana 

Közgyűjteményi Portálra (http://hungaricana.hu). 

Szendiné dr. Orvos Erzsébet sk. 
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