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Szakmai beszámoló 
az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának online levéltár-pedagógiai 

felületének kidolgozásáról és megvalósításáról 
 
 
 
Pályázati azonosító: 204113/00536 
 
 
Elérhetősége: 
https://mnl.gov.hu/mnl/hbml/az_mnl_hajdu_bihar_megyei_leveltaranak_leveltar_pedagogiai_progra
mjai 
 
Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltára 1.000.000 Ft összegű támogatást nyert online levéltár-pedagógiai felülete 
kialakítására. A pályázati összegből a fentebb található linken (informatikai biztonsági okokból az MNL 
gyűjtőportálján) került kialakításra a felület, melyet négy nagyobb modulra osztottunk: 
I. Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának története és bemutatása 
II. Tematikus levéltár-pedagógiai foglalkozások 
III. Fejtörők, játékos feladatok 
IV. Érdekes, iskolai órákon felhasználható iratok 
 
 
I. Az MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának története és bemutatása 
 
Kisfilmek, digitalizált kiadványok, virtuális kiállítás és rövid leírások segítségével mutatjuk be az MNL 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltárát és történetét, továbbá vezetőül szolgál kollégáink számára is 
levéltárismertető foglalkozások tartásakor. A modult egy változtatható kérdéssorból álló TOTÓ zárja. 
 
 
II. Tematikus levéltár-pedagógiai foglalkozások 
 
Ezen a felületen érhetők el a digitalizált iratainkra és az interneten elérhető forrásokra épülő online 
levéltár-pedagógiai foglalkozások anyagai. A foglalkozások úgy lettek kidolgozva, hogy azokat az általános 
és középiskolai tanárok is megtarthassák. A pályázat keretében két foglalkozást dolgoztunk ki: 
 
II/1. Nyilas Misi nyomában – avagy egy Református Kollégiumi diák élete a 19. századi Debrecenben 
Móricz Zsigmond – aki maga is a Debreceni Református Kollégium diákja volt 1891 és 1894 között – 
„Légy jó mindhalálig” c. regényének a feldolgozásához szeretnénk segítséget adni a közép- és általános 
iskolák magyar tanárainak; korabeli levéltári források felhasználásával közelebb hozni, életszerűbbé tenni 
a regény cselekményét. A program része egy digitalizált forrásokra épülő online munkafüzet (és 
megoldókulcs) is. 
 
II/2. Bihar vármegye története 
A trianoni békediktátum miatt kettészakadt vármegye történetét dolgozzuk fel egy virtuális kiállításra 
(digitalizált iratokra) és kisfilmre épülő online foglalkozás keretében. Ezáltal a térségben élők jobban 
megismerhetik régiójuk történetét, mely hozzájárulhat identitásuk megerősítéséhez, megőrzéséhez.  
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III. Fejtörők, játékos feladatok 
 
Itt levéltárunk irataival kapcsolatos online fejtörőket és játékos feladatokat (puzzle-k, TOTÓ-k, 
összepárosító feladványok stb.) gyűjtöttünk össze, melyeket úgy állítottunk össze, hogy a tanulók minden 
korosztálya (vagy akár a felnőttek is) megtalálja a számára élményt nyújtó elfoglaltságot. Továbbá a közép- 
és általános iskolai tanárok is tudnak „mihez nyúlni”, ha „fel szeretnék dobni” az órájukat akár a tantermi, 
akár online oktatás keretében. Ez a modul folyamatosan bővül, jelenleg az alábbi négy témakörbe vannak 
csoportosítva a már elkészült feladványok: 
- Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
- Nemesek és polgárok 
- Debrecen város építészete 
- Betyárok és zsiványok a 18–19. században 
 
 
IV. Érdekes, iskolai órákon felhasználható iratok 
 
Itt tesszük közzé azokat a digitalizált iratainkat, melyeket az általános és középiskolai pedagógusok fel tudnak 
használni óráikhoz, illetve bárki számára érdekességül szolgálhatnak. A dokumentumokat két „tantárgy” köré 
csoportosítottuk: történelem és irodalom. 
 
 
Debrecen, 2021. október 23. 
 
 
 Szikla Gergő sk. 
 főlevéltáros–igazgatóhelyettes 
 



 
 
 

 
 

Nyilatkozat 
 
 
 
 
A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára vállalja, hogy a 204113/536. azonosító számú 

„Online levéltár-pedagógiai felület kidolgozására és megvalósítására az MNL Hajdú-Bihar Megyei 

Levéltárában” elnevezésű pályázat keretében megvalósított keretrendszert és a pályázati támogatásból 

feltöltött levéltár-pedagógiai programokat legalább 3 évig fenntartja és a fenntartási idő alatt ingyenes 

használatát biztosítja. 

 

 

Debrecen, 2021. október 23. 

 

 Szikla Gergő sk. 
 főlevéltáros–igazgatóhelyettes 
 






