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A megvalósítás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás eredményességének 

elemzése 

 

A Dornyay Béla Múzeum 2019. évi évkönyve Dr. Horváth István (1939 – 2005), a megyei  

múzeum volt igazgatójának (1975 – 1982, 1987 – 2000) emléke és tudományos munkássága 

előtt tiszteleg. A bevezetővel és Horváth István műveinek bibliográfiájával együtt huszonhat 

tanulmány a történet- és irodalomtudomány, a művészettörténet, néprajz, régészet és a 

természettudomány területeiről alkotja az évkönyv anyagát. 

Az évkönyv hat tudományterületet érintve 24 szerző munkájával ad képet a Nógrád megyei 

közgyűjteményekben, illetve országos kutatóhelyeken, egyetemeken folyó aktuális kutatások 

eredményeiről. A kötetben tehát 6 múzeumi szakág képviselteti magát.  13 történeti, 3-3 

régészeti, művészettörténeti, irodalomtörténeti, 1-1 néprajzi és természettudományi 

tanulmányt tartalmaz, valamint a bevezetőt és a bibliográfiát.  

A történeti tanulmányok közül ki kell emelnünk az 1919-es Salgótarján térségében folytatott 

honvédő harcok emlékére rendezett tudományos tanácskozás anyagát. A tudományos 

emlékülés anyagának megjelentetése több szempontból is fontos volt számunkra. 

Mindenekelőtt Dr. Horváth István emléke előtt tisztelgünk, hiszen a Tanácsköztársaság 

története a múzeumigazgató fő kutatási témája volt.   Másrészt az emlékülésen a téma elismert 

hadtörténész kutatói mellett a helyi tudományos intézmények, a levéltár és a múzeum 

munkatársai is résztvettek. 

A tanulmányok Nógrád megyei vonatkozású történeti-, néprajzi-, művészettörténeti kutatási 

eredményeket ismertetnek, valamint a megyében folytatott régészeti és természettudományos 

feltárások eredményei szintén helyet kaptak benne.  

 

A történeti, művészettörténeti és néprajzi tanulmányok a múzeumi gyűjteményekre illetve 

levéltári kutatásokra épülnek. A régészeti és természettudományos feldolgozások hazai és 

nemzetközi projektekbe illeszkednek.  

A tanulmányok mindegyike alapkutatásokon nyugszik és jól példázzák a humán és 

természettudományok aktuális eredményeit. A múzeumi évkönyvek minden esetben az adott 

régió, megye és város tudományos életének képviselői. Emellett publikációs lehetőséget 

biztosítanak a megyei és a helyi tudományos intézmények kutatói számára. Megjelenésük a 

helyi tudományos élet reprezentációját és további kutatások előmozdítását szolgálják. 

Ugyanakkor a múzeum tudományos-ismeretterjesztő munkájának a lenyomatai is.  



  Évkönyvünk jól reprezentálja a múzeum tudományos profilját. Minden tanulmány jól 

kapcsolódik az aktuális kutatási trendekhez, széles érdeklődésre számíthat mind a tudományos, 

mind az ismeretterjesztés iránt érdeklődő olvasók részéről. Összességében elmondhatjuk, hogy 

kitűzött célunkat kiadványunkkal mind terjedelmében, mind tartalmában megvalósítottuk. 

Bízunk benne, hogy a kötetet egyaránt haszonnal forgatják a kutatók és az érdeklődő közönség 

is. 

 A Neograd 2019. A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve XLII. kötete 250 példányban jelent 

meg, 58, 18 %-os támogatási intenzitás mellett, közel 420 oldalon.  

A tervezett évkönyvcikkek közül 3 nem került be a kiadványba, mivel nem születtek meg 

(szerzőik nem készültek el), viszont 2-2 régészeti, történeti és egy művészettörténeti 

tanulmánnyal gyarapodott évkönyvünk.    

Köszönjük az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma évkönyvünk megjelenéséhez nyújtott 

támogatását. 
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