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A megvalósítás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás eredményességének 

elemzése 

 

A Dornyay Béla Múzeum 2018.évi évkönyve két jelentős évforduló előtt tiszteleg. 2018-ban 

ünnepeltük a nógrádi nagyipar 2 meghatározó vállalatának, a Salgótarjáni Vasfinomító Társulat 

és a Salgótarjáni Kőszénbánya Részvénytársulat alapításának 150. évfordulóját. Ennek 

megfelelően az évfordulók tiszteletére megjelenő tanulmányok foglalkoznak a Vasfinomító és 

jogutódja, a Rimamurány – Salgótarjáni Vasmű Rt. Salgótarjáni Acélgyárának és 

borsodnádasdi vasgyárának történetével, valamint a szénbányászatnak a népi viseletre 

gyakorolt hatásával.  

Szintén kiemelt kutatási terület és évfordulós téma az első világháború történetének 100. 

évfordulója. A Nagy Háború emlékezetét őrzik a nógrádi I. világháborús hősi sírokat és 

temetőket számba vevő írás, valamint egy tüzér szakaszvezetőnek az orosz fronton készített  

frontnaplóját és fotóalbumát bemutató tanulmány. Közelgő évfordulóról emlékezik a 

Salgótarján főterén található Varga Imre Radnóti szobrot bemutató írás. 

Az évkönyv négy tudományterületet érintve 21 szerző munkájával ad képet a Nógrád megyei 

közgyűjteményekben, illetve országos kutatóhelyeken, egyetemeken folyó aktuális kutatások 

eredményeiről. A kötetben tehát 4 múzeumi szakág képviselteti magát.  9 történeti, 5 

régészeti, 2-2 néprajzi és természettudományi és 1 művészettörténeti tanulmányt tartalmaz, 

valamint 1-1 kiállításelemzést és múzeumpedagógiai írást.  

A tanulmányok, egyet kivéve, Nógrád megyei vonatkozású történeti-, néprajzi-, 

művészettörténeti kutatási eredményeket ismertetnek, valamint a megyében folytatott régészeti 

és természettudományos feltárások eredményei szintén helyet kaptak benne. Újdonság 

évkönyvünkben egy angol nyelvű régészeti tanulmány megjelentetése.  

 

A történeti, művészettörténeti és néprajzi tanulmányok a múzeumi gyűjteményekre illetve 

levéltári kutatásokra épülnek. A régészeti és természettudományos feldolgozások hazai és 

nemzetközi projektekbe illeszkednek.  

A múzeum 2018. évkönyve megjelentetésével ismét publikációs fórumot biztosított az 

egykori megyei múzeumi szervezet, valamint a Nógrád Megyei Levéltár szakemberei számára 

is, lehetőséget nyújtva kutatási eredményeik megjelentetésére. Emellett a megyével 

foglalkozó kutatások támogatója és egyben ösztönzője is évkönyvünk. Ugyanakkor a múzeum 

tudományos-ismeretterjesztő munkájának a lenyomata is. 



A Neograd 2018. A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve XLI. kötete 350 példányban jelent 

meg, 45, 29 %-os támogatási intenzitás mellett. A 370 oldal körüli terjedelmi tervet 

teljesítettük, 377 oldalon jelent meg a kiadvány.  

A tervezett évkönyvcikkek közül 7 nem került be a kiadványba, mivel nem születtek meg 

(szerzőik nem készültek el), viszont egy-egy történeti és régészeti tanulmánnyal, valamint egy 

múzeumpedagógiai írással gyarapodott évkönyvünk.    

Összességében elmondhatjuk, hogy kitűzött célunkat kiadványunkkal mind terjedelmében, 

mind tartalmában megvalósítottuk. Bízunk benne, hogy a jubileumi kötetet egyaránt haszonnal 

forgatják a kutatók és az érdeklődő közönség is. 

Köszönjük az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma évkönyvünk megjelenéséhez nyújtott 

támogatását. 
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