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Emlékbegyűjtés a rendszerváltozásról Szegeden is
Nem tetszettek forradalmat csinálni, de a békés emlékeket is közkinccsé lehet tenni
az Europeana 1989 projekt keretében.

Ötcsillagos luxus Prágában! »

Olaszországi nyaralás az Amalfi parton! »

5 napos nyaralás a Gyömrői tónál! »

Hűsítő élmény Szilvásváradon »

Luxus és wellness Hajdúszoboszlón »

Balaton-parti wellness kikapcsolódás »

Nyári pihenés Császártöltésen! »

Természetközeli pihenés »

Hosszú volt a várólista,
megműtötte magát egy
nagyatádi férfi

Hipóban úszik a szegedi
nagyállomás - képgaléria

NÉPSZERŰ

Cikk-keresés

Szeged

részletek »

16 | 29
°C

Kedvezményes ár
54 900 Ft helyett

34 900 Ft
2 fő részére / 2 éjszakára

MEGNÉZEM »

Thermal Hotel Igal ***

36% KEDVEZMÉNY

Hirdetés

2015. 07. 30. csütörtök - Judit, Xénia

Időjárás:  22°C

Gépesítés a járdától a hídig!

Szállítás, emeléstechnika, vízen járóképes kotrógépek!
Kedvezményes bérlés most!

www.bujdigep.hu

Nézegessen lengyel és balti rendszerváltási emlékeket!

A rendszerváltozás környéki dokumentumok

gyűjtőnapját rendezik meg Szegeden május

23-24-én a nemzetközi Europeana 1989

projekt keretében.

A projektet az Europeana, Európa digitális

archívuma indította el, hogy a vasfüggöny

leomlásának idejéből származó

tapasztalatok, történetek, illetve képi és

tárgyi emlékek  megosztására ösztönözze

az embereket.

Magyarországon 2014. május és szeptember

között tartanak gyűjtőnapokat, az alábbi

helyszíneken és napokon, 10-18 óráig:

Az Europeana 1989 magyarországi projektvezetője az OSA Archívum, amely a gyűjtési

kampányban az SZTE Klebelsberg Könyvtárral és a Soproni Múzeummal működik együtt.

Hogyan lehet részt venni a gyűjtőnapokon?

Az Europeana gyűjtőnapokon a szervezők szívesen látnak fotókat, hangfelvételeket,

videókat, röplapokat, leveleket – vagy bármilyen más emléktárgyat. A projekt szervezői

gondoskodnak arról, hogy a gyűjtőhelyszíneken digitális másolatok készüljenek ezekről az

utókor számára. Az eredeti tárgyak megmaradnak az eredeti tulajdonosoknál.

Szeged, 2014. május 23-24., SZTE

Klebelsberg Könyvtár

•

Sopron, 2014. május 30-31., Soproni

Múzeum

•

Budapest, 2014. szeptember 5-6., OSA Archívum•

IDŐJÁRÁS július 30. csütörtök
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775-ös(G31)
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A ROVAT LEGFRISSEBB CIKKEI A NYITÓOLDAL TÉMÁI

Kultúra Családi Fesztivál
Szórakozás Sport Összes program

Betelepüni vágyó cégeket
csábít magához a szolnoki
haditechnikai cég

Alap- és épületinfrastruktúra-
fejlesztést hajtott …

Jaguar-gyár: a lengyelek
állnak nyerésre

Már csak hetek vannak hátra a
bejelentésig, de a …

Partnereinktől

KISALFOLD.HU AJÁNLJA

SZEGEDI PROGRAMOK

Alkotó Hivatalnokok II.
[ kultúra, szórakozás, kiállítás ] 2015.07.30

Bánffy Miklós színháztörténeti kiállítása
[ kultúra, kiállítás ] 2015.07.30

Ingyenes tárlatvezetés
[ kultúra, kiállítás ] 2015.07.30

Ingyenes tárlatvezetés
[ kultúra, szórakozás, kiállítás ] 2015.07.30

Ujj-É
[ kultúra, kiállítás ] 2015.07.30

Strandok Éjszakája
[ szórakozás, buli ] 2015.07.31

Tévedések vígjátéka
[ fesztivál, kultúra, szórakozás, szabadtéri ]
2015.07.31

Video Disco
[ kultúra, szórakozás, buli ] 2015.07.31

Havas Boldogasszony búcsú
[ kultúra, ünnepség, ünnepi megemlékezés ]
2015.08.01

Jampec Piknik
[ kultúra, szórakozás, buli ] 2015.08.01

Turisztikai oldalunk: del-alfold.istenhozta.hu

Az Europeana 1989 archívumába neten keresztül is feltölthető  tartalom. Ha otthon meg

tudja oldani tárgyi emlékeinek digitalizálását, csak regisztrálnia kell a

www.europeana1989.eu weboldalon, és feltölthetők a képek, hangfelvételek és videók, a

hozzájuk tartozó történetekkel együtt. A feltöltést követően valamennyi feltöltött kép-

és hanganyag, valamint történet bárki számára szabadon elérhető a projekt weboldalán.

Az Europeana 1989 blogja

A 2012-ben kezdeményezett projekt során eddig több országban is rendeztek

gyűjtőnapokat, amelyekre sokan elhozták fotóikat és emléktárgyaikat, hogy azok

digitalizálva bekerüljenek az Europeana 1989 gyűjteményébe. Most Magyarországon

folytatódik a gyűjtőnapok sorozata.

Szeretne hozzászólni?

Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

Címkék: helytörténet, rendszerváltás, Szeged, történelem

Delmagyar.hu

Ön emlékszik még a rendszerváltozásra? #Szeged #rendszerváltozás #könyvtár
#dokumentumok

9 kedvelés · 5 hozzászólás · 3 megosztás

Tetszik Hozzászólok Megosztás

Hír-/médiaoldal · 58 231 ember kedveli. · 2014. május 15. · 

Lézeres látásjavítás Szegeden!
Világszerte több mint tízmillió ember
éleslátását adták már vissza lézeres
szemműtéttel. Több mint 25 éves
tapasztalattal Önnek is segítünk.

Hogyan hirdethetek itt?
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Gáz-riasztó pisztollyal raboltak Szegeden -
videóval

Modellezték az ebola terjedését az SZTE
matematikusai

1391 határsértőt tartóztattak fel Csongrád
megyében

Szemét árasztja el a szegedi Fokát

Öregecskék az otthonaink

Bezárnak a fiókók

Fapados járat Szeged-Budapest között
kisbusszal 1999 Ft

NAPELEM ÉS INFRAFŰTÉS
BEMUTATÓTEREM Szeged Petőfi Sándor
sgt. 72.

Még több képFOTÓK

hirdetés

HIRDETÉS

Profi vezetőkből mestereket
képez az Audi
partneregyeteme

Gyakorlatorientált
vezetéstudományi MBA
képzéseket …

A ROVAT LEGFRISSEBB CIKKEI

Gáz-riasztó pisztollyal
raboltak Szegeden -
videóval

Bezárnak a fiókók

Öregecskék az otthonaink

Szemét árasztja el a szegedi Fokát

A NYITÓOLDAL TÉMÁI

Öregecskék az otthonaink

Bezárnak a fiókók

Világrekord lenne az egy hónap alatt megépülő
határzár

Gáz-riasztó pisztollyal raboltak Szegeden - videóval

Lefejezve találták meg az elrabolt családot

Hosszú volt a várólista, megműtötte magát egy
nagyatádi férfi

Idén 30 ezerrel többet költünk nyaralásra

Hipóban úszik a szegedi nagyállomás - képgaléria

Lehet, hogy megtalálták az eltűnt maláj gépet

Elpusztult, mielőtt Németországba kerülhetett
volna Léna

HIRDETÉS

2 200 Ft
 

Cimier Sport
Chronograph karóra

gyûjteményi

 

999 Ft
 

Victorinox
Bundeswehr svájci

bicska

 

TUDÓSÍTÓINK JELENTIK

Legyen a tudósítónk!
Ide küldje: tudosito@delmagyar.hu

hirdetés hirdetés

Szeretne itt hirdetni?HIRDETÉS

1

hirdetés

Hatalmas durranásra
ébredtek a Fésű
utcában

Szemét árasztja el a szegedi Fokát

CSONGRÁD MEGYE KÉPEKBEN
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