Beköszöntő
Tisztelt Olvasóink!

Amint arról a január óta üzemelő honlap, az ujnezopont.biharkutatas.hu tájékoztat: a Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület elindított egy teljesen elektronikus kiadású, tudományos és ismeretterjesztő folyóiratot. Az előzményekkel együtt fél év
tervezőmunkája, több szerkesztőségi ülés és a köztük eltelt időben folyó tanakodások
után Önök elé kerül az Új Nézőpont első száma.
A tervek szerint negyedévente megjelenő lap táji-térségi szinten, a Biharra, Debrecenre és a Hajdúvidékre irányuló kutatások fórumaként fog működni. A magyarországi
kutatók mellett várja a határon túliakat, és biztosítja a lehetőséget az eredmények angol
nyelvű bemutatására is.
Kezdettől tudományok találkozási pontjául szántuk, és reméljük, azzá válik. Benne
és általa kifejezetten törekszünk a választott, aránylag keskeny földrajzi metszetet több
diszciplína felől is megmutatni. Habár alcíme alapján a történészeket, a néprajzkutatókat
és (más) társadalomtudományok művelőit várjuk a lapba, ténylegesen számítunk mindenkire, aki a Hortobágytól a dél-bihari hegyekig, Biharban pedig a Sárréttől a Hegyközig húzódó tér s emberi közösségeinek múltjával és/vagy jelenével foglalkozik.
Terveink és maga az Új Nézőpont is természetesen mintákat követnek. Csatlakozunk azokhoz az elmúlt években-évtizedekben született és felnőtt folyóiratokhoz,
illetőleg azokhoz a szerkesztőségekhez, amelyek tudományközi jelenségként kezelik
egy (nagy) táj kutatását. S ugyanezért ösztönözve érezzük magunkat a hasonló megfontolásokon nyugvó kutatói gyakorlatoktól és új kezdeményezésektől, ideértve az
utóbbi két-három évben a régiókutatást interdiszciplínaként megjelenítő konferenciákat és digitális kiadványokat.*
Mi mindennek lehet és lesz helye folyóiratunkban?
Tanulmányok és Műhelymunkák rovataiba várunk (vár)megyei, járási, táji és települési
jelenségek átfogó ismertetésére vagy elemző bemutatására vállalkozó műveket. Számítunk egyúttal azokra az írásokra is, amelyek túlmutatnak a helyi vagy térségi dimenziókon, tudatosan igyekeznek országos tablóra illeszteni az eredményeket, és ezáltal belépni a hazai (és a nemzetközi) tudóstársadalmat foglalkoztató valamely diskurzusba.
Külön helye lesz a forrásközleményeknek, valamint a személyi és települési adattáraknak. Figyelő rovatunkban kiadvány-ismertetések és -bírálatok fognak megjelenni, míg
Honismereti írások és Ismertető címek alatt egy-egy sajátos helyzetű szakmai közösség számára kínálunk esélyt a megjelenésre.

Az Interdiszciplinaritás a régiókutatásban főcímmel említjük meg a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar
Megyei Levéltára több tudományos és közművelődési intézménnyel (az MTA DAB Történettudományi és
Nyelvészettudományi munkabizottságai, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, a Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár és Művelődési Központ) közös szervezésében, fiatal kutatók részvételével megvalósult
konferenciákat (Debrecen, 2010, 2011, 2012). A rendezvényeken elhangzott előadások írott változatát a
Régiókutatás sorozatban megjelent elektronikus tanulmánykötetek (Interdiszciplinaritás a régiókutatásban I–III.
CD-kiadványok. Debrecen, 2011., 2012., 2013.) tartalmazzák. A sorozat negyedik tanulmánykötete a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának 2013. évi Levéltári Napja keretében tartott közigazgatás-történeti konferencia anyagát foglalja magában. (CD-kiadvány, Debrecen, 2014.).
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A felsoroltak közül itt most csak kettőre: a Honismereti írások és az Ismertető rovatra térünk ki röviden.
Egyrészt kezdettől terveztünk módot adni a kutatói pályára készülő fiataloknak, illetve a nem intézményi keretek között, a tudományos műhelyeken kívül dolgozóknak az
eredmények közzétételére. Az előbbi címmel számukra nyitunk rovatot, benne ők
kap(hat)nak nyilvánosságot. Elhatározásunkban, hogy szükséges támogatni az általuk
folytatott munkát, csak erősített bennünket az Egyesület és a Magyar Nemzeti Levéltár
Hajdú-Bihar Megyei Levéltára tavalyi évi történeti pályázata, pontosabban a közös felhívásra érkezett alkotások többsége. (A résztvevők jellemzően levéltári, múzeumi források, forrásgyűjtemények felhasználásával készítették műveiket, s egy-egy községi vagy
városi témát érintő kutatásukról számoltak be.) Sőt, a pályázattal kapcsolatos tapasztalatok arra intenek, hogy egyes dolgozatoknak fenn kell tartanunk a lehetőséget a Tanulmányok vagy a Műhelymunkák rovatban való megjelenésre.
Ismertető rovatunkkal próbáljuk segíteni a megyében működő könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat és muzeális kiállítóhelyeket, hogy növekedjen munkájuk társadalmi
(el)ismertsége, minél többen és minél gyakrabban keressék fel őket vagy használják
különböző adatbázisaikat tudományos kutatás céljából. A rovatba várunk állami, önkormányzati, egyházi fenntartású és magántulajdonú gyűjteményekről szóló írásokat,
intézményi „szakmai önéletrajzokat”. Ismertetők jelenhetnek meg lapunkban az őrzött
tárgyi és szellemi hagyaték egy részéről vagy egészéről, valamint – a kutatók érdekeire
tekintettel – kutatási lehetőségekről és feltételekről. S amint azt a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának adatbázisairól az első számban közölt írás jelzi,
ismertetőket kívánunk megjelentetni elektronikus adattárakról és digitális tárhelyekről.
Noha olyan nyílt hálózati folyóiratot hoztunk létre és kívánunk működtetni, mellyel a
földrajzi Erdély nyugati elővidékét adó tájak-térségek tudományos kutatóit és az ismeretek terjesztésére „fölesküdött” szerzőket segíthetjük, vállalkozásunk átlép a szűkebb
értelemben vett szakmai tevékenység határain. Már önmagában a Honismereti írások rovat
miatt sem tagadható, hogy a tudomány szolgálatán túl a lokálpatriótaság – nemcsak
helyi – értékének ismerete és tisztelete is közrejátszott döntésünkben, abban, hogy elindítjuk e lapot.
Nagy lendülettel láttunk neki a szervezésnek a tavalyi év őszén, a feladatok mindnyájunkat izgalomban tartottak és tartanak. Most, amikor első számunkkal jelentkezünk,
még alig-alig távolodtunk el a kezdet kezdetétől. Éppen ezért önépítésünkhöz köszönettel veszünk minden javaslatot, segítséget.
Az első jelek összességükben reménykeltőek, és a szerkesztőségi beköszöntőből
nem is hiányozhat a remény hangja. Hisszük, hogy megfelelünk a kettős feladatnak,
vagyis tudjuk támogatni a kutatók munkáját, a nagyközönséghez hitelesen szólva pedig
– legkevesebb – helyi viszonylatban hozzájárulhatunk a közösségi öntudat erősödéséhez
és a múlt értékeinek megőrzéséhez.
Ha e céljainkat sikerül elérnünk, már elmondhatjuk: megérte belevágni.
A szerkesztőség nevében:
Brigovácz László
főszerkesztő
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