
 

 

 

 
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

a „Pataki Vidor-Gyűjtemény gyarapodása a Dobó István Vármúzeum 

szakkönyvtárában 

az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma (015/35/13 számú döntése) pályázati 

támogatásról 

 

 

A múzeum könyvtára, mint segédgyűjtemény önálló egységet képez a múzeum egyéb gyűjteményei 

mellett.  

A könyvtár története szorosan összekapcsolódik a Dobó István Vármúzeum történetével. 

Gyűjteménye az 1950-es évektől kezdett gyarapodni adományokból, majd a 60-as évektől csere és 

vásárlás útján. 

A szakkönyvtár gyarapítási koncepciója szorosan illeszkedik a múzeum tudományos tervébe, 

figyelembe véve az osztályok kutatási irányultságát, illetve a szakmuzeológusok kutatási tematikáját: 

Régészet: avar korszak a Mátra-vidéken, temetők, a temetkezési szokások összefoglalásai, a szlovák 

régészek által német nyelven közölt felvidéki avar temető monográfiák kötetei. Heves megyében 

körvonalazódó környezetrégészeti, topográfiai kutatásokhoz szakkönyvek, illetve más 

tudományágakhoz is kapcsolódva tájtörténeti kutatásokkal foglalkozó szakkönyvek, a 

paleolitikumra, a neolitikumra, a bronzkorra, a népvándorláskorra, valamit a középkorra és az 

újkorra vonatkozó hazai és külföldi szakkönyvek és folyóiratok. 

Néprajz: népi vallásosság, népi gyermekjátékok, népszokások, folklór, kézművesség, textil, 

népviselet, pásztorkodás kutatásához kapcsolódó szakkönyvek és szakfolyóiratok, valamint a 

tájházak szakfelügyeleti munkáinak ellátásához szükséges szakirodalom . 

Művészettörténet: képző- és iparművészet, újkori művészettörténet, kiemelten a 18-19. századi 

magyar festészet és szakrális kisgrafika, 20. századi és kortárs művészet és a legújabb irányzatokat 

felölető művészetelmélet szakkönyvei, vonatkozó szakfolyóiratok. 

Ezen kívül történeti szakkönyvek, magyar és külföldi történeti szakfolyóiratok, múzeumpedagógiai 

szakkönyvek vásárlása terén is nagy a lemaradás. 



 

 
 

A vásárlás az utóbbi években már nem szerepelt a gyarapodási módok között, az ajándékozás is 

csak elenyésző számban. A múzeum könyvtárának - mint a többi múzeumi könyvtárnak is - a 

legjellemzőbb gyarapodási módja a csere volt,  ezért is jelentett hézagpótlást a pályázaton nyert 

összeg, ami az elmúlt évek szakkönyvterméséből hosszú idő után ismét biztosította a vásárlás 

lehetőségét. Ezért is jelentős a támogatás, mely segíti a muzeológusok tudományos munkáját, 

kutatásaihoz szakirodalmi segítséget nyújtva. A megvásárolt kötetek illeszkednek a könyvtár 

állománygyarapítási stratégiájába, valamint a könyvtárhasználók igényeihez. 

A múzeum gyűjteményi egységei között egyenlő arányban történt a rendelkezésre álló összeg 

elosztása, kivéve a régészeti gyűjteményt ( saját forrásokkal rendelkeznek a régészeti szerződések 

biztosította pénzkeret terhére ). Így a néprajzi-, történeti-, képzőművészeti-, irodalomtörténeti-

gyűjteményben dolgozó muzeológusok kutatói munkájához szükséges szakkönyvek és 

szakfolyóirat került megvásárlásra. Összesen: 44 kötet és 1 db szakfolyóirat az alábbi megosztásban: 

  néprajzi gyűjtemény: 11 szakkönyv  

 történeti gyűjtemény: 4 szakkönyv, 1 szakfolyóiratok 

 irodalomtörténeti gyűjtemény: 23 szakkönyv 

 képzőművészeti gyűjtemény: 6 szakkönyv 

 

A megvásárolt kiadványok listája: 

Könyvek: 

1. Hogyan éltek?- A magyar zsidók hétköznapi élete 1867-1910 ; Leltári szám: 23697 

2. Warriors of the Hungarian Frontier 1526-1686 ; L.sz.: 23698 

3. Hétköznapi élet Mátyás király korában ; L.sz.: 23699 

4. Magyar uniformisok- A hon foglalástól napjainkig ; L.sz.: 23700 

5. Az irodalom ünnepei ; L.sz.: 23701 

6. Radnóti és kortársai ; L.sz.: 23702 

7. Ady Endre:  A poétáva lett  arc   ; L.sz.: 23703 

8. Kazinczy Ferenc: A kép és a jó ; L.sz.: 23704 

9. Kosztolányi Dezső: Halkan szitál ; L.sz.: 23705 

10. Kosztolányi Dezső: Édes Anna ; L.sz.: 23706 

11. Babits Mihály: A gólyakalifa ; L.sz.: 23707 

12. Kosztolányi Dezső: Pacsirta ; L. sz.: 23708 

13. MIRE leporellók: Ady Endre ; L.sz.: 23709 

14. MIRE leporellók: Gárdonyi Géza ; L.sz.: 23710 

15. MIRE leporellók: Babits Mihály ; L.sz.: 23711 



 

 
 

16. MIRE leporellók: Móricz Zsigmond, Prügy ; L.sz.: 23712 

17. MIRE leporellók: Nagy László ; L.sz.: 23713 

18. MIRE leporellók: Petőfi Sándor ; L.sz: 23714 

19. MIRE leporellók: Madách Imre ; L.sz: 23715 

20. MIRE leporellók: Móricz Zsigmond, Tiszakécske ; L.sz.: 23716 

21. MIRE leporellók: Vörösmarty Mihály ; L.sz.: 23717 

22. MIRE leporellók: Sinka István ; L.sz.: 23718 

23. MIRE leporellók: Mikszáth Kálmán ; L.sz.: 23719 

24. MIRE leporellók: Baka István ; L.sz.: 23720 

25. MIRE leporellók: József Attila ; L.sz: 23721 

26. Örkény István: Válogatott novellák ; L.sz.: 23722 

27. Balassi költészete történeti poétika megközelítésben ; L.sz.: 23723 

28. A lista mámora ; L.sz.: 23 724 

29. Festők, Gének, szégyenek-Magyar Festőművész - Génius ; L.sz.: 23725 

30. Megbámulni és megbámultatni-Viselettörténeti tanulmányok ; L.sz.: 23726 

31. Művészet és művészetmegismerés ; L.sz.: 23727 

32. Dada katalógus ; L.sz.. 23728 

33. Gótikus festészet és szobrászat ; L.sz.: 23729 

34. Csipkekönyv ; L.sz.. 23730 

35. Megbámulni és megbámultatni ; L.sz.: 23731 

36. A Pünkösdnek jeles napján ; L.sz.: 23732 

37. A Mátyás-hagyomány évszázadai ; L.sz.: 23733 

38. Mert ha írunk népdalt ; L.sz.: 23734 

39. Folklór és történelem ; L.sz.: 23735 

40. Karácsony, húsvét pünkösd ; L.sz.: 23736 

41. Mikszáth és a gyermekjátékok ; L.sz.: 23737 

42. Folklór és vizuális kultúra ; L.sz.: 23738 

43. Folklór és irodalom ; L.sz.: 23739 

44. Folklór és nyelv ; L.sz.: 23380 

Folyóirat: 

BBC History Iv. évf. 2014/09. ; L.sz.: F 8675 

 

A pályázat megtekinthető: www.egrivar.hu/pdf/pataki_vidor_gyujtemeny.pdf címen. 

 

http://www.egrivar.hu/pdf/pataki_vidor_gyujtemeny.pdf

