
Előszó egy új és régi sorozathoz

A hagyományok folytatódnak! 

 A múzeum lelke a gyűjtemény. A 19. század végén a polgárosodó Magyarországon kifejezett társadalmi igény 
mutatkozott a természeti és történeti értékeink megőrzésére. Ennek a társadalmi igénynek az intézményi megtes-
tesítője a múzeum lett. Kaposváron 1909-ben alakult meg a „Somogymegyei Múzeumi Egyesület”, amelynek 
gyűjteménye 1936-ban közgyűjteménnyé vált.

 A múzeum tudományos kutatóműhely. A gyűjteményekben felhalmozott műtárgyakat restauráljuk, preparáljuk, 
leltározzák, és tudományos szempontból feldolgozzák. Az eredményeket tudományos közleményekben teszik 
közzé, ezzel gyarapítva egyetemes tudásunkat.

 A kaposvári múzeum első tudományos folyóirata a „Rippl-Rónai Múzeum Közleményei” címmel jelent meg 
1952-ben, és egy kiváló tudós tanár Dr. Marián Miklós zoológiai kutatásait tartalmazta. A következő évben újabb 
közlemény látott napvilágot a sorozatban.

 Nem sokkal ezután a „Somogyi Múzeum” (később Somogyi Múzeumok Füzetei) kiadványsorozatban ismeret-
terjesztő és tudományos közlemények vegyesen kerültek kiadásra.

 A hazai muzeológia a 1970-es években minden megyében elindította az addigra már mindenhol több százezer-
re gyarapodó gyűjteményeinek tudományos feldolgozását bemutató sorozatokat. Így Kaposvárott 1973-tól – töb-
bé-kevésbé kétéves időközönként – került kiadásra a „Somogyi Múzeumok Közleményei” című folyóirat. E sorozat 
utolsó száma 2010-ben jelent meg, amely egyben egy jubileumi tudománytörténeti kötet is volt, bemutatva a 2009-
ben éppen 100 éves múzeum addigi történetét, fejlődését, gyűjteményeit, kiállításait, munkatársait, és azok szak-
mai, tudományos tevékenységét. 

 2013. január 1. napjával a múzeum életében jelentős változás következett be, amelynek következményeként 
megszűnt a megyei múzeumi hálózat, és a kiállítóhelyek – két kivételtől eltekintve – a helyi önkormányzatok fenn-
tartásába kerültek. A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága új neve Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi 
Múzeum, röviden Rippl-Rónai Múzeum lett. 

 A fenntartó váltás következtében valamint a tudományos világ követelményeinek megfelelően korábbi kiadvá-
nyaink is átalakulnak. 

 A hagyományok folytatása mellett megváltoztatjuk a kiadvány nevét. Így a tisztelt olvasó ma ismét a Rippl-
Rónai Múzeum Közleményeit tarthatja a kezében. Azonban, ha bárki belelapoz a folyóiratba, jól láthatja, hogy 
tartalmilag nem szűkül le Kaposvár és a városkörnyék természeti, történeti és művészeti tudományos eredménye-
inek bemutatására, hanem teljesen egyetemes kutatásokat tartalmaz minden földrajzi határ nélkül. 

 Sajnos a magyar nyelv korlátozottan alkalmas a tudományos információk közvetítésére, ezért minden cikk előtt 
un. angol nyelvű kivonat (abstract) és kulcsszavak (keywords) olvashatók. Ezeknek fontos szerepe van a publikált 
dolgozatok kutatási adatbázisokban történő könnyebb megtalálásában. 

 Egy közgyűjtemény tudományos eredményei váljanak közkinccsé, mindenki számára elérhetők legyenek.
Ebben a célkitűzésünkben az internet biztosítja a legnagyobb lehetőséget. Minden korábbi és jelenlegi kötetünket 
a www.smmi.hu honlapon pdf formátumban elérhetővé tettük. Az újabb kötetek a megjelenés pillanatában azonnal 
megtekinthetők.

 Jelen kötetben összesen 19 tanulmányt teszünk közzé. A tudományos publikációk nem csak azt az óriási mun-
kát reprezentálják, amelyet a helyi múzeumi szakemberek végeztek, hanem bőven biztosítottunk megjelenési 
lehetőséget más kutatóhelyen dolgozó kollégáink tanulmányainak a közlésére is.

 A hagyományok folytatódnak, még akkor is, ha a régi megszokott dolgok némiképp változnak, jobban igazod-
nak az adott kor követelményeihez. 

 Minden olvasónak jó szórakozást, örömteli böngészést kívánok a most megjelent és megújult kötethez. 
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