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A megvalósítás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás eredményességének 

elemzése 

 

A Dornyay Béla Múzeum 2020. évi évkönyvét 19 tanulmány alkotja a történet- és 

irodalomtudomány, a művészettörténet, néprajz, régészet és a természettudomány területeiről, 

valamint 2 tanulmány múzeumpedagógiai vonatkozású. 

Az évkönyv tehát hat tudományterületet érintve 20 szerző és 1 szerzőpáros közreműködésével 

ad képet a Nógrád megyei közgyűjteményekben, illetve országos kutatóhelyeken, 

egyetemeken folyó aktuális kutatások eredményeiről. A kötetben 7 múzeumi szakág 

képviselteti magát. 8 történeti, 4 régészeti, 2-2 művészettörténeti, néprajzi, 

természettudományi, múzeumpedagógiai és 1 irodalomtörténeti tanulmányt tartalmaz.  

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

eredményeket dolgoznak fel, valamint a megyében folytatott régészeti és 

természettudományos feltárások eredményeit foglalják össze. 

A kötet gerincét adó 8 történeti tanulmány a 14. századi rendházalapítástól a 20. századig 

terjedő 6 évszázad történelmének aktuális kutatásait mutatja be. Egyháztörténeti, 

mentalitástörténeti, hadtörténeti, családtörténeti, iskolatörténeti, várostörténeti, sporttörténeti 

és a trianoni évfordulóhoz kapcsolódó írások kaptak helyet itt. 

A történeti, művészettörténeti és néprajzi tanulmányok a múzeumi gyűjteményekre illetve 

levéltári kutatásokra épülnek. A régészeti és természettudományos feldolgozások hazai és 

nemzetközi projektekbe illeszkednek.  

A múzeumi évkönyvek mint az adott régió, megye és város tudományos életének képviselői 

egyben  publikációs lehetőséget biztosítanak a megyei és a helyi tudományos intézmények 

kutatói számára. Megjelenésük a helyi tudományos élet reprezentációját és további kutatások 

előmozdítását, valamint a megye kulturális értékeinek, örökségének a megőrzését is szolgálják. 

Nem utolsósorban pedig a múzeum tudományos-ismeretterjesztő munkájának a lenyomatai is.  

Évkönyvünk jól reprezentálja a múzeum tudományos profilját. A tanulmányok jól 

kapcsolódnak az aktuális kutatási trendekhez, és úgy véljük, széles érdeklődésre számíthatnak 

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 2020 - A Dornyay Béla Múzeum Évkönyve XLIII. kötete 250 példányban jelent 

meg, 72, 73 %-os támogatási intenzitás mellett, 448 oldalon.  



A tervezett évkönyvcikkek közül 1-1 történeti és néprajzi tanulmány nem került be a 

kiadványba, mivel szerzőik nem készültek el, viszont 2 múzeumpedagógiai tanulmánnyal 

gyarapodott évkönyvünk.  

Köszönjük az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma évkönyvünk megjelenéséhez nyújtott 

támogatását. 

A szakmai beszámoló elérhető: https://dornyaymuzeum.hu/muzeum/palyazatok/nka/ 
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