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Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap 2019. évi 
Közgyűjtemények Kollégiuma pályázat 

 

Szakmai beszámoló a 

„FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK 20. SZÁMÁNAK NYOMDAI  

KIVITELEZÉSE” pályázatról 

Azonosító: 204188/00608 

 

1. A pályázat eredménye 

A Magyar Földrajzi Múzeum által kiadott kötet 2019. május 2-án érkezett meg a nyomdából 

és 600 példányban jelent meg. A nyomdai költséget az EMET NKA Közgyűjtemények 

Kollégiuma és Érd MJV Önkormányzata által együttesen nyújtott támogatás fedezte. A B/5 

méretű, 272 oldal terjedelmű kiadvány kartonált, ragasztott kötéssel, színes borítóval és 

fekete-fehér belívvel készült el. 

Az évkönyv címlapja: 
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2. Támogatott tevékenység szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás 

eredményességének elemzése 

A Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, mint a Magyar Földrajzi Múzeum évkönyve 1985 óta 

van jelen az intézmény életében és ad számot a legújabb kutatási eredményekről, az itt folyó 

munkáról és a gyarapodásról. 

A most elkészült jubileumi 20. szám minden eddigit meghaladó terjedelemben, 272 oldalon 

jelent meg. A kiadványnak közel a felét teszik ki a tanulmányok és a hat kisebb közlemény. 

Foglakozik Érd városhoz kapcsolódó eseményekkel, történeti visszaemlékezésekkel, 

földtudományi érdekességekkel, ezúttal 7 tanulmány is Érdhez kötődik. A periodika egyéb 

rovatai most is kiemelkedő szerepet kaptak, többek közt ismertetik a múzeum 2011–2017 

közötti rendezvényeit, eseményeit. Ennek a számnak rendkívüli értéke a 22 oldalas 

repertórium, amely természetesen tartalmazza a periodika eddigi összes számai írásainak 

jegyzékét az írások szerzőinek betűrendje szerint, de túl ezen egy szakrendi bibliográfia is, 

amely a megjelent írásokat többféle módon csoportosítva is megjeleníti. 

Évkönyvünknek ez a száma, a pályázati feltételeknek megfelelően, kereskedelmi forgalomba 

nem kerül, azonban cserekiadványként jelentős gyarapítási tényezője könyvtári 

állományunknak. 

A múzeum évkönyve fontos forrásanyaga és publikálási felülete a földrajz 

tudománytörténetével foglalkozó kutatók számára és haszonnal forgathatják az Érd város 

helytörténeti értékei iránt érdeklődők is. 

Az évkönyv példányait eljuttattuk a velünk cserekapcsolatban álló társintézményeknek, a 

kiemelt jelentőségű vagy megyei könyvtárak részére és egy példányt eljuttattunk a Nemzeti 

Kulturális Alap Igazgatósága részére is. 

A szakmai beszámoló pdf változata letölthető a következő oldalakról: 

https://foldrajzimuzeum.hu/uvegzseb/ 

https://hungaricana.hu/hu/nka-palyazati-beszamolok/ 

 

2. Szöveges pénzügyi beszámoló 

A kötet megjelentetésének nyomdaköltsége: 469 350 Ft, 

A kiadást a következő támogatásokból valósítottuk meg: 

1. Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma  400 000 Ft 

2. Érd MJV Önkormányzata       69 350 Ft 

       Összesen: 469 350 Ft 



Koszonjiik a Kozgyiijtemenyek KoUegiumnak a kedvezo dontes meghozatalat, mely lehetove 

tette a muzeumi evkonyv nyomdai kivitelezeset es az EMET NKA munkatarsainak az 

adminisztracioval kapcsolatos iigyek intezeset. Ezenkivul, koszonjiik Erd Megyei Jogu Varos 

Onkormanyzatanak a tamogatast. 

Erd, 2019. okt6ber25. 

Puskas Katalin 

gyiijtemenykezelo, restaurator 


