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NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 2011. évi pályázati támogatása a Néprajz – muzeológia.
Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére című
kiadvány megvalósítására
A miskolci Herman Ottó Múzeum vezető munkatársa, Viga Gyula etnográfus a tavalyi
évben, 2012 májusában töltötte be 60. évét. A jeles évforduló alkalmából múzeumunk a
Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézetével közösen egy ünnepi tanulmánykötet
megjelentetésével tisztelgett az ünnepelt intézményünknél és a hazai tudományos közéletben,
múzeumügyben végzett eddigi szakmai munkássága előtt. A Herman Ottó Múzeumban kezdte
pályafutását 1975-ben Viga Gyula, s szinte a kezdetektől folyamatosan különböző vezetői
feladatokat látott el a megyei múzeumi szervezetben. Mellette jelentős szakmai közéleti
szerepet is vállalt (NKA, OTKA, néprajzi szakfelügyelet, Pulszky Társaság, Magyar Néprajzi
Társaság, stb). A Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumának tagja és
elnökeként éveken át meghatározó kurátori szerepet töltött be a hazai múzeumügy
feladatainak koordinálásában is. Nagy szerepe volt abban is, hogy a tudományos munka
megőrizte tekintélyét muzeális közgyűjteményeinkben, s következetes munkájával,
elhivatottságával kivívta azt a szakmai és emberi elismerést, mely a megvalósult kötetben
nyilvánult meg a jeles évfordulóhoz kapcsolódva.
A néprajzi kiadvány 60 jeles szerző tudományos publikációját fűzi csokorba mintegy
765 oldalon, melyet bevezetésként Paládi-Kovács Attila akadémikus köszöntője nyit meg. A
kiadvány szerkezete, tartalomjegyzéke tükrözi Viga Gyula fő kutatási területeit, eddigiekben
publikált írásai tematikáját. Külön jelentőséget ad a tiszteletadás szándékával készült szakmai
kiadványnak az, hogy több szerző elsőként közölte ebben a kötetben egy-egy új kutatási
témájának publikációját. Így a kötet a színvonalas írások mellett ezen újdonságok miatt is
még inkább igényt tarthat a szakma és az érdeklődő nagyközönség figyelmére.
A kiadvány szerkesztője Tóth Arnold etnográfus, igazgató helyettes volt, munkáját
segítette Gyulai Éva történész, intézetvezető egyetemi docens és Viszóczky Ilona néprajzosmuzeológus. A kötet technikai szerkesztését Feketéné Bíró Edit végezte, a nyomdai
munkálatok a Kapitális Kft. Nyomdaüzemében készültek Debrecenben.
A kötet terjesztését a múzeum kiadványboltjában és a Kello hálózatán keresztül
valósítjuk meg. De ezt kiegészítve digitális csatornákon keresztül, letölthető pdf
formátumban, a múzeum honlapján is közzé tesszük a tanulmánykötetet, hogy így elérhetővé
váljon a hazai és határon túli magyar tudományosság, a kutatók és az egyetemi hallgatók
számára, illetve az idegen nyelvű rezümék révén esetleg a külföldi érdeklődők részére is.
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