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Szakmai beszámoló
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve LIII. kötetéről
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve című periodika 53. száma (2014) az elmúlt négy
évben rögzült gyakorlat szerint a lezárt naptári év után, a 2015-ös év elején jelent meg,
könyvbemutatóját a 86. Ünnepi Könyvhét keretében tartjuk.
Az 53. szám terjedelme (542 oldal) meghaladja ez előző évek átlagát, a benne szereplő
tanulmányok száma (30) is jelentős. Ezt a tekintélyes méretet a kötet aktuális tartalma
indokolja. Múzeumunk névadója, Herman Ottó halálának 100. évfordulója kapcsán 2014.
decemberében konferenciát rendeztünk Miskolcon, melynek előadásai (8 tanulmány) itt
jelennek meg nyomtatásban. Az I. világháború kitörésének centenáriumára kiállítással
emlékeztünk, melynek során magángyűjtemények és külsős szakemberek bevonásával
forrásfeltáró munka indult meg, a miskolci 10-es honvéd gyalogezred kapcsán. Ennek a
munkának több forrásközlése (6 közlemény) önálló fejezetet kapott az Évkönyvben.
A tanulmányok rendje, az Évkönyv szerkezete a hagyományos beosztást követi. A
régészeti írások sorában kiemelkedő jelentőségű a Szolyák Péter–Lengyel György szerzőpáros
dolgozata, a Bársony-házi „szakócák” techno-tipológiai kutatásának legújabb eredményeiről.
A történeti tanulmányok közül pedig Gyulai Éva írása a legfontosabb, amelyben egy, a
múzeum történeti gyűjteményében őrzött 18. századi zászló történetét dolgozza fel.
Formáját tekintve az évkönyv a jubileumi 50. számmal bevezetett A4-es méretet, két
hasábos tördelést viszi tovább, borítóterve is az előző évivel azonos. A tanulmányokat a
hagyományos idegen nyelvű rezümék mellett bevezető absztrakttal és kulcsszavakkal is
megerősítettük, és az idegen nyelvű fordítást a képaláírásokban és a tartalomjegyzékben is
következetesen alkalmaztuk. Ebben a számban először alkalmaztuk azt a nemzetközi trendet,
hogy kizárólag angol nyelven (a korábban szokásos németet elhagyva) jelennek meg az idegen
nyelvű részek a kötetben. Egy, a nemzetközi érdeklődésre mindenképpen számot tartó
régészeti tanulmány pedig teljes terjedelmében angolul szerepel.
Folytattuk azt a tavaly bevezetett megoldást, hogy a periodika egy részét színesben
nyomtattuk. A tudományos művek versenyképességét, piacképességét jelentősen csökkenti,
hogy a finanszírozási nehézségek miatt még mindig jellemző a fekete-fehér megjelenés. Ezt a
hátrányt igyekszünk lefaragni azzal, hogy a legtöbb illusztrációt, műtárgyfotót,
képzőművészeti alkotást és magyarázó alaprajz-fotót tartalmazó dolgozatok színesben látnak
napvilágot. (A teljesen színes megjelenés nem indokolt, mert az ívek egy részében semmilyen
illusztráció nem található.)
A Herman Ottó Múzeum a 86. Ünnepi Könyvhét alkalmával, 2015. június 3-án tartja
az évkönyv hivatalos bemutatóját, más kiadványaink bemutatásával összekötve. Ezzel az
időzítéssel az volt a célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a tudományos könyvkiadás
fontosságára. Reméljük, hogy rendezvényünkkel sikerül a közgyűjteményekben zajló, és a
közönségkapcsolati tevékenység alapját jelentő szaktudományos kutatások hangsúlyait
megerősítenünk, közérthetőbbé tennünk.
A kötet technikai szerkesztését Feketéné Bíró Edit végezte, a nyomdai munkálatok a
Kapitális Kft. debreceni nyomdaüzemében készültek. A megjelent példányszám az előző
évhez hasonlóan ismét 300 db maradt. Ebben a vaskosabb terjedelem és a színes ívek is
szerepet játszottak.

Továbbra is nehézséget jelent a terjesztés, a köteles példányok és a könyvtári
cserepéldányok célba juttatása. Amit a múzeumok és közgyűjtemények közötti közvetlen
kapcsolatban (gépkocsi) megoldhatunk, azt minden évben rendezzük, azonban a postai
küldemények sokasága jelentős anyagi terhet jelent. Különösen a külföldi cserepéldányok
postázása nehézkes, bár az elmúlt két évben sikerült néhány tucat külföldi intézménybe
eljuttatni a múzeumi kiadványainkat.
A kötet terjesztését a szakmai és személyes kapcsolatokon túl elsősorban digitális
csatornákon keresztül, letölthető pdf formátumban, a múzeum honlapján, illetve az Arcanum
és a Matarka nyilvános felületein kívánjuk megoldani (Magyar Múzeumi Digitális Könyvtár).
Ehhez első lépésként elhelyezzük az évkönyvet a múzeum honlapján, elérési útvonala:
http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/latogatoinknak/kiadvanyok/letolthetokiadvanyok
Miskolc, 2015. június 1.
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