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Beszámoló a Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2018. évi kötetéről
A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi
Múzeum kétévente megjelenő, tudományos közleményeket tartalmazó kiadványa.
E kiadvány jogelődje a Somogyi Múzeumok Közleményei című sorozat, amely 1973 és 2010
között – hozzávetőleg kétéves időközönként – került kiadásra. Összesen 19 kötete jelent meg,
utolsó – az intézmény 100 éves fennállásának tiszteletére kiadott jubileumi kötet - 2010-ben
látott napvilágot. Első tudományos folyóirata múzeumunknak 1952-ben jelent meg a „RipplRónai Múzeum Közleményei” címmel. Következő évben újabb közlemény került kiadásra a
sorozatban. Nem sokkal ezután a „Somogyi Múzeum” (később Somogyi Múzeumok Füzetei)
kiadványsorozatban ismeretterjesztő és tudományos közlemények vegyesen kerültek kiadásra.
A hazai muzeológia az 1970-es években minden megyében elindította a gyűjteményeinek
tudományos feldolgozását bemutató sorozatokat, ekkor indult Kaposváron a „Somogyi
Múzeumok Közleményei” című folyóirat. 2013-ban a megyei múzeumi hálózat
megszűnésével a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága új neve Rippl-Rónai Megyei
Hatókörű Városi Múzeum, röviden Rippl-Rónai Múzeum lett. A fenntartóváltás
következtében valamint a tudományos világ követelményeinek megfelelően korábbi
kiadványaink átalakultak. A hagyományok folytatása mellett megváltoztattuk a folyóirat
nevét, azonban belelapozva a kötetekbe látható, hogy tartalmilag nem szűkül le a
városkörnyék természeti, történeti és művészeti tudományos eredményeinek bemutatására,
hanem a korábbihoz hasonlóan széles területet ölel fel, egyetemes kutatásokat tartalmaz
földrajzi határok nélkül.
A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 2018. évi (5.) kötete 21 tanulmányt
tartalmaz a természettudomány, régészet, néprajztudomány, újkortörténet és művészettörténet
szakterületeiről. Hat természettudományos közlemény a természetes növényzetre, flórára és
faunára vonatkozóan közöl új eredményeket, fosszilis fák vizsgálatával foglalkozik és
állatábrázolásokról tartalmaz elemzést. Kilenc régészeti tanulmány Somogy megye 20162017 közötti régészeti feltárásainak ismertetése mellett a rézkorra, római korra, avar-korra,
középkorra és török-korra vonatkozó részletes kutatások eredményeit tartalmazza. Két
újkortörténeti tanulmány a Vörös-Kereszt Egylet Somogy vármegyei működését mutatja be az
I. világháború idején és a bábamesterség átalakulását a 20. század közepén. Két néprajzi
tanulmány három zselici község népének életkörülményeivel és három külső-somogyi
település vallási életével foglalkozik. Két művészeti tanulmány Rippl-Rónai zenei
festészetével és a CT művészetben való alkalmazásával kapcsolatos elemzéseket tartalmaz.
A tudományos eredmények nemzetközi közvetítését célozva minden tanulmány előtt ún.
angol nyelvű kivonat (abstract) és kulcsszavak (keywords) olvashatók. Ezeknek fontos
szerepe van a publikált dolgozatok kutatási adatbázisokban történő könnyebb megtalálásában.
Közgyűjteményünk tudományos eredményei elérhetők az interneten, minden korábbi és
jelenlegi kötetünk a http://www.smmi.hu/kiadvanyok/KRRMK.htm oldalon megtalálható, a
tanulmányok pdf formátumban letölthetők.

A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 5. kötetének terjedelme 318 oldal, amelyből
a színes illusztráció 42 oldalt tesz ki, a fekete-fehér illusztráció 79 oldal. A kötet borítója
színes, fóliázott puhatáblás.
A teljes kötet anyagát digitális formában (pdf) a folyóirat internetes oldalán elérhetővé tettük:
http://www.smmi.hu/publikaciok/2018/RRMK_2018.html

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum a Nemzeti Kulturális Alapprogramtól a
kötet megjelentetéséhez 400ezer Ft támogatást nyert. A szerződés értelmében, a kötetben
feltüntettük a támogatás tényét, az NKA teljes nevét és a fennállásának 25. évfordulója
alkalmából elkészült NKA25 logót. Múzeumunk internetes oldalán (www.smmi.hu) az NKA
nevét és logóját a www.nka.hu webcímre mutató linkkel is kiegészítettük.
Jelen szakmai beszámoló mellékletét képezi a támogatásról készült pénzügyi elszámolás, a
kötet egy kinyomtatott példánya és igazolások arról, hogy az elkészült kiadványt a
nyilatkozatban
megjelölt
közgyűjteményeknek,
könyvtáraknak
és
szakmai
társintézményeknek eljuttattuk.
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