
Itt vagyok: Nyitólap > DélmagyArchív - A Délmagyarország napilap archívuma > 1970-ig bővült ki a DélmagyArchív

1970-ig bővült ki a DélmagyArchív
"Egy kattintásnyi várostörténet" címmel a Somogyi-könyvtár január 7-én rendez
találkozót a projektről. IGY KÉSZÜLT A DÉLMAGYARCHIV

Keveházi Katalin: A
DélmagyArchív kihívás
volt, nekiláttunk
1910 és 1970 között
kereshető a 104 éves

Délmagyarország.

DélmagyArchív: Pillantás
a történelem hátsó
konyhájából
Ilyennek látják a
könyvtárosok, akiknek 2

éves munkája volt.

DÉLMAGYARCHÍV AJÁNLÓK

Nem voltál ünnepségen?
Egynapi böjt!

Hol köpködjön a szegedi
nép?

Amikor a Széchenyi téren
még fizettek a székekért

Dr. II Vilmos, a szegedi
egyetem díszdoktora

Várjatok, burzsujok,
letűnik a csillagotok!

20 hektó bort
megiddogáltunk az

anyjukommal

A pincelakások napfényes
városa

Mit tesz a férfi, ha
röhögnek a

menyasszonyán?

1970-ig bővült ki a
DélmagyArchív

Művelt középosztálybeli
férjét ne verje seprűvel!

Mire elég, ha egy évig
nem iszunk alkoholt?

Egy pojáca szervezte a
szegedi fasiszta pártot

Mákfőzet miatt butultak a
tanyai gyerekek

Angyal suhant át a
törvényszéki termen

Nem értették egymás

2015. 01. 22. csütörtök - Vince, Artúr

Időjárás:  6°C

Mérföldkőhöz érkezett a DélmagyArchív projekt: mára már a Délmagyarország

1910-es alapításától 1970-ig kereshetünk az archívumban.

Az SZTE Klebelsberg Könyvtára, a szegedi Somogyi-könyvtár és a Délmagyarország közös

projektjének használatáról, eddigi tapasztalatairól rendez találkozót január 7-én,

szerdán 17 órától a Somogyi-könyvtár az 1. emeleti folyóiratolvasóban .

A Délmagyarország 1969. december 25-i, karácsonyi számának címoldala.

Az eseményen a könyvtáros szakmában is nagy jelentőségű archívumról beszélnek

készítői, és arról is szó lesz, hogy a látogatók milyen témákat részesítettek előnyben a

projekt első fél évében.

A találkozó célja az is, hogy a DélmagyArchív használatára ösztönző új irányokat

keressen, a várostörténeti kutatásoktól a történelemoktatási forráselemzésig.

Egy kattintásnyi várostörténet – DélmagyArchív (1910–1970)

2015. január 7. (szerda) 17.00

Szeged, Dóm tér 1-4., 1. emeleti folyóiratolvasó

Program:

17.00–17.15 Köszöntő

17.15–18.00 Az ötlettől a kattintásig

- A múlt egy új csatornája (Kokas Károly)

2015.01.01. 10:56
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A ROVAT LEGFRISSEBB CIKKEI

Nem voltál ünnepségen? Egynapi böjt!

Hol köpködjön a szegedi nép?

Amikor a Széchenyi téren még fizettek a
székekért

A NYITÓOLDAL TÉMÁI

1000 kacsa pusztult el egy balesetben

A félegyházi lehajtóig érvényes a megyei
matrica

Szülésnél segítettek a vásárhelyi tűzoltók

szavát, mégis világgá
mentek

Miért bunkó a városi
helypénzszedő?

Az is zsidó, üssétek! -
mondta az elsős jogász
bajtárs

Szegedi rizs: nem
termett jól, de acélos
volt

Előző levelem tekintse
tárgytalannak! - a Fekete

Sátán

Kedves Hallgatóink!
Készítsenek maguknak
rádiót!

KÖNYV

Szent-Györgyi Albert a
Délmagyarországban és a
New York Timesban

SZEGEDI GYEREKEK GALÉRIÁJA 1930

A Délmagyarország 84 évvel ezelőtt, 1930-1931
telén 155 szegedi gyermek fotóját közölte.

Felismeri családtagjának gyermekkori képét?

Küldjön felnőttkori fotót róla, és írja meg röviden
élettörténetét az online[kukac]delmagyar.hu
címre!

TUDNIVALÓK

Hogyan keressünk a DélmagyArchívban?

Ön is segíthet: hiányzó lapszámok jegyzéke

Javaslatok, hibajelentés: ref[kukac]ek.szte.hu

Rovatszerkesztő: Panek Sándor

CÍMKÉK

{dóm}  {szabadtéri}  {paprika}  {Móra Ferenc}

{ Szent-Györgyi Albert }

{ Tömörkény István }  {Juhász Gyula}  {háború}

{Klebelsberg}  {Fogadalmi templom}  {iskola}  {vasút}

{színház}  {sztrájk}  {Mars tér}  {választás}  {híd}

{egyetem}  {polgármester}  {felvételi}  {múzeum}  {mozi}

{klinika}  {Somogyi-könyvtár}  {egyesület}

{C-vitamin}  {építkezés}  {ünnepség}  {rendőrség}

{Pick}  {kórház}  {haláleset}  {halálozás}

{előadás}  {Dugonics Társaság}  {Sík Sándor}

EGYETEMI KÖNYVTÁRI ADATBÁZISOK

SZTE Contenta Repozitóriumok

SZTE Contenta Közös kereső

SZTE Egyetemi Kiadványok

- 500 pengőtől 300 billió pengőig - a Délmagyarország és a milpengő (Molnár Sándor)

- Hogyan keressünk ügyesen a DélmagyArchívban? (Nagy Gyula)

- A DM-projekt és ami mögötte van (Sándor Ákos)

18.00–18.15 Mire kattintott az olvasó? (Panek Sándor)

Szeretne hozzászólni?

Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

Címkék: DélmagyArchív, helytörténet, kutatás, Somogyi-könyvtár Szeged, SZTE Klebelsberg

Könyvtár

Delmagyar.hu
Média/hírek/kiadó · 48 725 ember kedveli. · január 1., 11:38 ·

Örömmel látjuk a DélmagyArchív-találkozón január 7-én a Somogyi-könyvtárban!
#Délmagyarország #Szeged

Megosztás · 29 2 2
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